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1- ATA DA 168• SESSÃO, 
EM 3 DE OUTUBRO DE 1983 

1.1- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 -Pareceres encaminhados 
à. Mesa 

1.2.2 - Leitura de projeto 
- Projeto de Lei do Senado n9 

254/83, de autoria do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que acrescenta 
dispositivos à Lei n~' 5.107, de 13 de 
setembro de 1966, que dispõe sobre 
o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço. 

1.2.3 - Comunicação da Presf.
dência 

-Arquivamento do PrOjeto de 
Lei da Câmara nl' 33/82 (n9 
1.309/79; na Casa de origem), por 
ter recebido pareceres contrários-, 
quanto ao mérito, das comissões a 
que foi distribuído. 

1.2.4- Fala da Presidência 
Referente ao tempo destinado 

aos oradores do Expediente da pre-

SUMÁRIO 
sente sessão, dedicado a comemo
rar o 3_01' aniversário da --Lef n9 
2.004j53, que crio~ o monopólio 
da União no setor petrolífero e ins
tituiu a PETROBRÂS. 

Oradores 

SENADOR NELSON CARNEI
RO 

SENADOR PASSOS PORTO 
SENADOR MÁRIO MAIA 

1.3 -:-ORDEM DO_ DIA 

-Projeto de Lei da Câmara n~' 
54/83 (n'~' 881/79, na Casa de ori
gem), que regula o exercfcio da 
prOfissão de Técnico em Planeja
mento Turístico e detennina outras 
providências. Aprovado, a.pós usar 
da palavra o Senhor Nelson Car
neiro. À sanção. 

- Projeto de Lei do Senado n'~' 

- 17/81 -Complementar, que cria, 

1.2.5 - Discursos do Expediente nas regiões metropolitanas, o Co~-
_(contin~açào) selho Administrativo constituído 

pelos Prefeitos e por representantes 
das Câmaras Municipais, modifi
cando a Lei Complementar n"' 14, 
de 8 de junho de 1973. Votação 
adiada por falta de "quorum". 

-----=-Requerimento n"' 793/83, do 
Senador Pedro Simon, solitando, 

MES - SOieiiíaade alusiva ao nos ~ermos do art. 371, alínea c, do 
transcurso do ''Dia do Contador"· Regimento Interno, urgência para 

SENADOR HENRIQUE SAN
TILLO ....:... Nota do general Andra
da Serpa, divulgada peiilmprensa, 
a respeito da gravidade do momen
.to nacional. 

SENADOR GABRIEL HER-

1.2.6 - Leitura de Projeto 
- Projeto de Lei- do Senado n~' 

255/8J: de autoria do Sr. Senador 
Lázaro Barboza, que introduz alte
rações no Código de Mineração. 

o Requerimento n"' 784, de 1983, de 
autoria do Senador fú:~rique San
tillo. que solicita criação de uma 
ComisSão Especial Mista que deve
rá ser formada de I 1 Senadores e 
11 Deputados Federais, com vigên-

SEÇÃO 11 

TERÇA-FEIRA, 4 DE OUTUBRO DE 1983 

CONGRESSO NACIONAL 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos 
termos do art. _44, inciso I, da Constituição, e eu, Nilo 
CoelhO, Presidente -dÕ Senado Federal, promulgo o se
guinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 71, DE 1983 

Aprova o texto do Acordo entre o Governo da Re
pública Federativa do Brasil e o Governo da Repúbli
ca Argelina Democrática e Popular para a criação de 
uma Comissão Mista Brasileiro-Argelina, concluldo 
em Brasília, a 3 de junho de 1981. 

Art. 111 É aprovado o texto de Acordo entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República Argelina Democrática e Popular para a 
criação de uma Comissão M(sta Brasileiro-Argelina, 
concluído em Brasília, a 3 de junho de 1981. 

Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Senado Federal, 3 de outubro de 1983. - Seriador 
Nilo Coelho, Presidente. 

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO 
DA REPÚBLICA ARGELINA DEMOCRÃ
TICA E POPULAR PARA A CRIAÇÃO DE 
UMA COMISSÃO MISTA BRASILEIRO
ARGELINA PARA A COOPERAÇÃO ECO
NÓMICA COMERCIAL. CIENTIFICA, TEC
NOLóGICA, T~CNICA E CULTURAL 

O Governo da República Federativa do_ Brasil 
e 
O Governo da República Argelina Democrática e Po

pular; 
Conscientes dos laços de amizade e solidariedade que 

unem os dois países, 
Desejosos de consolidar esses laços em todos os cam

pos, principalmente no campo da cooperação econômi
ca, comercial, científica, tecnológica, técniCa e culiui-al, 

Acordam o seguinte: 

Artigo I 

Fica instituída uma Comissão Mista Brasileiro
Argelina de Cooperação Econômica, Comercial, Cientí
fica, Tecnológica, Técnica e Cultural, com o objetivo de 
promover a cooperação entre os dois países, de acordo 
com o interess_e mótuo. 

Artigo II 

A referida Comissão terá por finalidade: 
-definir a orientação a seguir para que sejam atingi

dos os objetívoS do presente Acordo, especialmente em 
matéria de: 

a) cooperação econômica nos campos da indústria, 
das minas e energia convencional, dos transportes, das 
comunicações e_ das relações postais; 
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cia de 120- dias, para discutir e ava
liar aspectos do contexto econôml
co social e institueioflal do País. 
Votação adiada por falta de "quo
rum". 

- Projeto de Lei do Senado 11 11 

280/80, de autúria do Senador Ita
mar Franco, determinando que a 
Ordem dos Advogados do Brasil 
opine sobre a escolha de magistra
dos que devam integrar tribunais 
com jurisdição erri todo o território 
nacional. (Apreciação- preliminar 
da constituCionalidade). Votação 
adiada por falta de "quorum". 

- ProjetO de Lei do Senado n11 

39/83, de autoria do Senador Pe
dro Simon, que autoriza o Poder 
Ex~utivo a conceder um abono de 
emergência de 70% para os servido
res públicos fede-rais, e _dá outras 
providências. (Apreciação prelimi
nar da constituciorialidade). Vo~ 

tação adiada por falta de "quo
rum". 

- Projeto -de Lei do Senado n9 
70/83, de autoria do Senador Nel-

son Carneiro, que estabelê:ce cii
tério e limite para os reajustes dos 
preços de ingressos de jogos de fu
tebol. (Apreciação preliminar da 
constitucionalidade). Votação adia
da por falta de "quorum": 

- P"rojeto de _ _Lei do Senado nQ 
337/81, de autoria da Comissão 
Especial do Júri Popular, que alte
ra dispositivo do Código de Proces
so Penal. Discussão sobrestada por 
falta de_ ~·quorum", para votação 
do Requerimento n9_800/83. 

1.4- DISCURSOS APÚS A 
ORDEM DO DIA 

SENADO/l LUIZ CAVAL· 
CANTE- Substituição do Minis
tro Delfim Netto. 

SENADOR PEDRO SIMON
Aspecto político-econômico
financeiro da atualidade brasileira. 

SENADOR NELSON CARNEI
RO- Agravamento da crise habi
tacional no País. 

SENADOR RAIMUNDO- PA· 
RENTE - Liberação de recursos 

tmra·a construção de terminal pes
queiro em Manaus - AM. 

SENADOR ALMIR PINTO
Falecimento do empresário Gerar
do Matos Bezerra Lima. 

SENADOR LlZARO BARBO· 
ZA - Mecanismos de controle do 
capital estrangeiro na mineraçãO. 

1.5- DESIGNAÇÃO DA OR
DEM DO DIA DA PRÚXIMA 
SESSÃO. ENCERRAMENTO 

2- ATOS DO PRESIDENTE 
DO SENADO 
NQs 108 a 110, de 1983 

3 --sECRETARIA-GERAL 
DA MESA 

4-ATAS DE COMISSÃO 

5-MESA DIRETORA 

6- LIDERES" E VICE· 
LIDERES DE PARTIDOS 

7- COMPOSIÇÃO DAS CO
MISSi)ES i'ERMANENTES 

b) hidráulica e agricultura; 
c) intercâmbio comercial; 
d) relações fin·anceiraS;-
e) cooperação cultural nos campos da informação, 

do ensino e da formação profissiOnal, da juventude e dos 
esportes, da saúde pública, do meio-ambiente e da indús
tria do turismo e hoteleira; 

entre os dois países nos campos com~rcial, económico; 
financeiro, científico, tecnológico e técnico, no -que res
peita à situação dos nacionais ·que se deslocam de um 
país para o outro, e de seus respectivos bens. 

f) cooperação científica; tecnológica e técnica por 
meio, dentre outras modalidades, da consulta e inter
câmbio de experiências -e de peritos nos setores de ativi
dades que apresentem interesse comum; 

g) cooperação no campo da pesquisa e da explo
ração de novas fontes de energia; 

-elaborar e submeter à aprovação dos dois Gover
nos propostas e programas, de forma a concretizar essas 
modalidades; 

-resolver os problemas que possam surgir da apli
cação dos Acordos e Ajustes conclUídos ou a conduir 

Artigo III 

A-Comissão Mista realizará pelo menos uma sessão a 
cada dois anos, e poderá se reunir em sessão extraordi
nária sempre que as Partes assim o decidíTe-rri. As_refer_í
das sessões realizar-se-ão alternadamente em Brasília e 
em Argel. 

Artigo IV 

A delegação de cada país ser~fchefiada por personali
dade de nivel ministerial e será composta por membros 
designados pelos respectivos Governos. 

Artigo V 

As decisões e conclusões da Comissão serão consigna
das em atas ou trocas de cartas e, conforme o caso, em 
Convênios, Ajustes e Protocolos a serem concluídos en
tre as Partes. 

Artigo VI 

A agenda de cada sessão será determinada mediante 
entendimento por via diplomática, com antecedência de 
um mês da abertura de c-ada sessão, e será adotada no 
dia da abertura da referida sessão. 

Artigo VII 

O presente Acordo será submetido à aprovação do Le
gislativo após sua assinatura. Entrará em vigor proviso
riamente, no limite da competência das autoridades res
ponsáveis por sua implementação, na data de sua assina~ 
tura, e definitivamente na data da troca dos instrumen
tos de ratificação. 

Artigo VIII 
A vigência do presente Acordo é de 5 (cinco) anos. Se

rã prorrogado por recondução tácita por novos períodos 
de 5 (cinco) anos. a menos que uma das duas Partes Can~ 
tratantes exprima a decisão, por escrito e com uma ante
cedência de 6 (seis) meses, de modificá-lo ou de terminã
lo. 

Feito em Brasília, aos 3 dias do mês de junho de 1981, 
em três exemplares originais, nas línguas portuguesa, 
árabe e francesã, sendo os três textos igualmente autênti
cos. 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Ra~ 
miro Saraiva Guerreiro. 

Pelo- Governo dã República Argelina Democrática e 
Popular: M'hamed Yalá. 

SENADO FEDERAL 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, iriciso VI. da Constituição, e eu, Nilo Coelho, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÀO N• 342, DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do 
Sul a contratar operação de crédito no valor de CrS 
12.742.087.534,29 (doze bilhões, setecentos e quaren~ 
ta e dois milhões, oitenta e sete mil, quinhentos e trin
ta e quatro cruzeiros e vinte e nove centavos). 

Art. IQ 1:: o Governo do Estado do Rio Grande do 
Sul autorizadO a elevar, temporariamente, O parâtn.;tro 
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estabelecido pelo item IV do .art. 29 da Resolução n9 62, 
de28 de outubro de 1975, alterada pela de n993, de I I de 
outubro de 1976, ambas do Senado Federal, de modo a 
permitir o registro de uma emissão -de 3.550.683 (três mi
lhões, quinhentos e cinqfienta mil, seiscentos e oitenta e 
três) Obrigações do Tesouro do Estado do Rio Grande 
do Sul- Tipo Reajustável- O R TE-RS, equivalentes 
a Cri 12.742.087.534,29 (doze bilhões, setecentos e qua
renta e dois milhões, oitenta e sete mil, quinhentos e trin
ta e quatro cruzeiros e vinte e nove centavos), considera
do o valor nominal do título de Cr$ 3.588,63 (três mil, 
quinhentos e oitenta e oito cruzeiros e sessenta e três cen
tavos), vigente em abril/83, cujos recursos são destina
dos a investimentos no setor agrícola, naquele Estado, 
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central 
do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2~> Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, 30 de setembro de 1983.- Nilo Coe
lho, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da ConstituiÇão, e eu, Nilo Coelho, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 343, DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a con
tratar operação de crédito no valor de CrS 
1.058.394.126,00 (um b.ilhão, clnqüenta e oito mi
lhões, trezentos e noventa e quatro mil, cento e vinte e 
seis cruzeiros). 

Art. 1~' ~o Governo do Estado de São Paulo, nos 
termos do art. 2~> da Resolução n9 93, de 11 de outubro 
de 1976, do Senado Federal, autorizado a contratar ope
ração de crédito no valor de CrS 1.058.394.126,00 (um 
bilhão, cil1qüenta e oito milhões, trezentos e noventa e 
quatro mil, cento e vinte e seis -cruzeiros), corresponden
tes a 441.264,15 ORTNs, considerado o valor nominal 
da ORTN de Cr$ 2.398,55 (dois mil, trezeiitos e noventa
e oito cruzeiros e clilqüenta e cincci centavos), vigente em 
outubroj82,junto à Caixa Económica Federal, mediante 
a utilizaçá6 de ·recursos do Fundo de Apoio ao Desen
volvimento Social - FAS, com fiança a ser prestada 
pelo Banco do Estado de São Paulo S.A.- BANESPA, 
destinada à implantação de penitenciária em- São José 
dos Campos - SP, obedecidas as condições admitidaS 
pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na âata de 
sua publicação. 

Senado Federal, 30 de setembro de 1983.- Nilo Coe
lho, Presidente. 

Ata da 168• Sessão, 
Em 3 de outubro de 1983 

1' Sessão Legislativa Ordinária, 
da 47• Legislatura 

Presidência dos Srs. Nilo Coelho, 
Henrique Santillo e Almir Pinto. 

ÃS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: _ 

Mário Maia- Raimundo Parente- Claudionor R o· 
riz- Odacir Soares - Aloysio Chaves- Gabriel Her
mes - Alexandres Costa - Alberto Silva - Helvidio 
Nunes- Almir Pinto- Virgílio Távora- Dinarte Ma
riz - Marcondes Gadelha - Aderbal Jurema - Nilo 
Coelho - Luiz Cavalcante - Passos Pôrto - Jutahy 
Magalhães - Nelson Carneiro - Henrique Santillo -
Lázaro Barboza --José Fragelli - Lenoir Vargas-
Carlos Chiarelli - Pedro SirilOn: ~ 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 25 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamOs nossos trabalhos. 
O Sr: 19-Secretário procederá à leitura do Expediente. 

~ lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
PARECERES 

PARECERES Nos 846 E 847, DE 1983 

Sobre o Projeto de Decreto Legislativo q9 11, de 
1983 (W' 8-B, de 1983-CD) que "aprova o texto da 
Resolução n9 A 450, da XI Assembléia Geral da Or
ganf~ção Mal_i~-~ Con_sultha lntergovernamental 
- OMCI, que aprovou Emenda à Convenção da Or
ganização, concluída em Londres, a 15 de novembro 
de 1979''. 

PARECER No 846, DE 1983 
Da Comissão de ReiRÇões Exteriores 

Relator: Senador Roberto Campos 
Em conformidade com o disposto no artigo 44, item I, 

da Constituição Federal, o Senhor Presidente da Re
pública envia ao Congresso Nacional, acompanhado de 
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das 
Relações Exteriores1 o texto da Resolução n9 A 450, da 
XI Assembléia Geral da Organização Marítima Consul
tiva Intergovernamental (OMCI), que aprovou Emenda 
à Constituição da Organização, concluída em Londres, a 
15 de novembro de 1979. 

O ato internacional em pauta é fruto da Resolução n9 
A 450, aprovada em seu décimo período de sessões, pela 
qual decidiu se reunir em 1979'um grupo especial de tra
balho aberto a todos os Governos-membros para estu
dar e apresentar à Assembléia, no décimo primeiro 
período de sessões da mesma, proposta de emendas à 
Convenção da Organização Marítima Consultiva Inter
governamental, levando-se em conta as propostas apre
sentadas durante a décima sessão pelos Governos da 
França, Itália e Nigéria, bem como outras propostas 
submetidas pelos Governos-membros. 

Assim, fOram aprovadas emendas aos artigos 17, 18, 
20 e SI. 

No encaminhamento da Mensagem, o Senhor Chan
celer esclarece que .. importa salientar que as emendas em 
pauta são de procedimento e modificam disposições da 
Convenção da (OMCI) quanto ao número de compo
nentes do Conselho da Organização, aos critérios de es
colha do Presidente e à constituição de quorum, à proces
sualíStica referente às emendas a serem propostas e às 
normas relativas ici fuilcionamento do Conselho". 

Vale recordar que o Brasil é membro do Conselho, 
desde seu ingresso na Organização, e integra o grupo de 
países da Categoria -B, reserVada aos países com maior 
interesse no comércio internacional marítimo. 

Em virtude da ativa atuação do Brasil na Organização 
como membro do Conselho, a aceitação das emendas em 
apreço é conveniente, uma vez que permitirá ~eja aumel_l

-faaa-a-partidpação dos países em desenvolvimento no 
referido _órgão executivo. 

Pelo exposto, e na análise das emendas apresentadas, 
entendemos que deva ser aprovado o Projeto de Decreto 
Legislativo n9 11, de 1983, na forma como se encontra. 

Sala das Comissões, 14 de setembro de 1983. - Luiz 
Viana, PresiQ_ente.- Roberto Campos, Relator.- Sal
danha Derzl - Amaral Peixoto - Octávio Cardoso -
João Calmon - Itamar Franco, com restrições. -
Virgílio T~vora - Marco Maciel. _ 

PARECER N• 847, OE 1983. 
D-. ('omissão de Transportes, Comunicações e Obras 

Públicas 

Relator: Senador Lomanto Júnior 
Na forma do que dispõe o artigo 44, ;tem I, da Consti

tuição Federal, Ó Senhor Presidente da República sub-
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mete ao Congresso Nacional, acompanhado de Expo
sição de Motivos do Senhor Ministro do Exterior, o tex
to da Resolução n9 A 450, da XI Assembléia Geral da 
Organização Marftima Consultiva lntergovernamental 
(OMCI), que aprovou Emendas à Constituição da Orga
nização, concluída em Londres, a 15 de novembro de 
1979. 

Informa a Exposição de Motivos do Senhor Ministro 
das Relações Exteriores que "as emendas em pauta são 
de procedimento e modificam disposição da Convenção 
do OMCI quanto ao número de componentes _do Conse
lho da Organização, aos critérios de escolha do Presiden
te e à constituição de quorum, à processualística referente 
às emendas a sere-m propostas e às normas relativas ao 
funcionamento do Conselho". 

Recorda, ainda, a fonte que estamos citando, que .. o 
Brasil é membro do Conselho, desde seu ingresso na Or
ganização, e integra o grupo de países da Categoria B, 
reservado aos países com maior interesse no comércio in
ternacional marítimo". 

A conveniência paia OSi:""isil da aceitação das emen
das em apreço - esclarece a seguir a Exposição - reside 
na circunstância delas possibilitarem maior participação 
dos países em desenvolvimento no Conselho da Organi
zação de que _nosso País é membro ativo. 

As Emendas aprovadas pela Resolução n9 A 450, da 
XI Assembléia Geral da Organização Marítima Cçmsul
tiVa Intergovernamental, cuja aceitação pelo Brasil, está 
prevista no presente Projeto de Decreto LegislatiVo
são dirigidas aos artigos 17, 18, 20 e 51 e visam apenas, 
como explicou a Exposição, alterar procedimentos, a fim 
de agilizar a Organização referida. 

Sobre a matéria, houve pronunciamento favorável da 
Comissão de Relações Exteriores çleste Senado que apro
vou Parecer pela aprovação, relatado pelo Senhor Sena
dor Roberto Campos. 

A participação do Brasil em convenções e organi
zações internacionais, voltadas para os mais diversos 
fins, tem por fii1alidade principal aprofundar a inte
gração de nosso Pais no sistema de cooperação mundial, 
através do qual as nações se aproximam e resolvem, jun
tas, as questões de interesse comum, no espaço ecuméni
co. 

Não se discute, no presente momento, os interesses 
que levaram o Brasil a participar da OMCI. São interes
ses óbvios, cabe ressaltar. E as Emendas ora sob enfoque 
são detalhes acessórios que apenas ampliam e aper
feiçoam o principal, segundo esclarece_o Ministério das 
Relações Exteriores. Nosso País tem no mar e na nave
gação marítima os elementos de maior importância para 
a expansão de seu comércio internacional-e isso justifica 
seu empenho pela funcionalidade da Organização Marí
tima Consultiva lntergovernamental. 

Concluímos assim, na linha do exposto, opinando pela 
aprovação do Projeto de Decreto Legislativo n9 11, de 
1983. 

Sala das Comissões, 29 de setembro de 1983. - Bene
dito Ferreira, Presidente.- Lomanto Júnior, Relator.
Hélio Guciros - Adcrbal Jurema. 

PARECERES N9s 848 E 849, DE 1983 

Sobre o Projeto de Decreto Legislativo n~' 18, de 
1982 (n9 135-B, de 1982-CD), que "'aprova o texto do 
Convênio sobre Transpnrte Terrestre Fronteiriço de 
Carga, firmando entre o Governo da República Fede
ratba do Brasil e o Golerno da República da Vene
zuela, em Caracas, a 19 de fevereiro de 1982". 

PARECER N• 848, DE 1983. 
Da Comissão de Rela4iões Exteriores 

Relator: Senador Amaral Peixoto 
Atendendo ao preceituado na Constituição Federal, 

em seu artigo 44, inciso I, o Senhor Presidente da Re-
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;.túblíca envia ao Corigresso-Nãcionãl, acompanhado de 
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado -das 
Relações Exteriores, o teXto do Convênio sobre Trans~ 
porte Terrestre Fronteiriç-o de Carga, firmado entre o 
Goverrio da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República da Venezuela, em Caracas, a 19 de feverei

. ro de 1982: 
O ato internaclonãl em pauta, nas suas considerações 

iniCiais;- ressalta o estágio atual de desenvolvimento de 
transporte, gerado pelo intercâmbio comercial na região 
fronteiriçã- do Brasil com a Venezuela, principalmente 
através do ponto assinalado pelo marco B.V.S que é a es
trada entre Boa Vista e Santa Elena de Uairén, e que esse 
transp-orte é realizado em quase sua totalidade por trans
portadores autônomos, sendo de vital importância para 
a região, considerando-se os aspectos sociais envolvidos. 

Assinala o Senhor MiniStro- das Relações Exteriores, 
em sua Exposição-âe Motivos, que o presente instrunien
to internacional, "facilitarâ a tarefa dos órgãos encarre
gados do controle do fluxo viário entre os dois países e 
permitiiâ melhor atendimento dos interesses económicos 
e s-ociais das referidas âreas de fronteiras". 

O Convênio em questão, composto de treze artigos, 
foi elaborado atendo-se ao fundamental aspecto da reci
procidade çie tratamento e ao cumprimento das normas 
de ordem aduaneira, imigratória, sanitária e outras, pre
vistos na legislação de cada país. 

No âmbito desta Comissão, nada encontramos que 
possa ser oposto ao Convênio. 

Ante o exposto, somos pela aprovação do Projeto de 
Decreto Legislativo n9 18; de 1982, na forma como se en
contra. 

Sala da Comissão;'IO de agosto de 1983.- Luiz Via
na, Presidente.- Amaral Peixoto, Relator.- Octávio 
Cardoso- Gastão Müller- Nelson Carneiro- Roberto 
Campos- Martins Filho- João Calmou- Marco Ma
dei. 

PARECER N• 849, DE 1983. 
Da Comissão de Transportes, Comunicação e Obras 

Públicas 

Relator: Senador Lomanto Júnior 
O Projeto de Decreto Legislativo sob enfoque aprova 

o texto do Convênio sobre Transporte Terrestre Frontei
riço de Carga entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República da Venezuela, con
cluído em Caracas, a 19 de fevereiro de 1982._0 pronun
ciamento do Congresso sobre a matéria será formalizado 
de conformidade com o disposto no artigo 44, inciso I, 
da Constituição FederaL 

O ato internacional em referência- esclarece a Expo
sição de Motivos do Senhor Ministro das Relações Ex te~ 
riores- "aplica-se ao Transporte Rodoviãrio de Carga 
entre o Território Federal de Roraima, no Brasil e o Es
tado Bolívar, na Venezuela, realizado em sua quase tota
lidade por transportadores autônomos, através do mar
co BV -8, na região situada entre Boa Vista e Santa Hele
na de Uairén". 

Informa, a mesma fonte citada, que os principais obje
tivos do Convênio são disciplinar o transporte fronfe"i
riço de carga entre o Brasil e a Venezuela e consolidar 
suas condições de operação. Assinala, ainda, que ele "fa
cilitará a tarefa dos 6rgaõs encarregados do controle do 
fluxo viário entre os dois países e permitirá melhor aten
dimento dos interesses económicos e sociais das referidas 
áreas de fronteira". 

O texto do Convênio, de 13 artigos, obedece aos pa
drões usuais nos documentos do gênero. Vigentes, aliás, 
o Brasil jã possui ã:Ccirdos semelhantes com os países vi
zinhos da fronteira meridional. 

A matéria tramitou na Câmara, de maio a agosto de 
1982. 

Nesta Casa, já houve sobre o Projeto pronunciamento 
, fa vorâvel da Comissão _de Relações Ex.teríores. 

--DIÂR!O DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Universalmente, no limite em que a fronteira entre 
países torna-se viva, em que se adensa a população dos 
mesmos nas faixas lindeiras - surge, vigoroSo e movi
mentado, o comércio de mercadorias e o entrelaçamento 
crescente de interesses económicos, entre os grupos na
cionais que se defrontam. 

Esse comércio não deve ·ser reprimido nem desestimu
lado, pois, na sua órbita, aprosei ma nacionais de dois ou 
mais países, condicionando-os para o entendimento, a 
cooperação e a paz. Mas como todas as atividades exer
cidas sobre a face da terra, deve ser ordenada e essa orde
nação - feita através de um entendimento direto entre 
os países interessados- não coincide, pela sua peculiari
dade, com o que se estabelece nos tratados gerais de co
mércio, vigentes ou a serem firmados, entre as mesmas 
partes contratantes. 

As normas presentes nos convênios sobre transporte 
terl'i::stfe fronteiriço visam ao estabelecimento de cri
térios práticos nas diferentes OPerações que integram 
esse relacionamento econômico direto entre populações 
fronteiriças de dois ou mais países. 

O fato, em tal caso, precede à norma, pois, ê a própria 
existência desse transporte terrestre fronteiriço de carga, 
em plena expansão, que exige um entendimento dos Go
vernos para que se promova a indispensável disciplina 
dos procedimentos a observar pelos que o promovem. 

Do ângulo de análise deste Órgão técnico nada há, 
portanto, a opor ao Convênio examinado, motivo pelo 
qual opinamos pela aprovação, como preceitua o Proje
to de Decreto Legislativo n" 18, de 1982. 

É o parecer. 
Sala das comissões, 29 de setembro de 1983. - Benedi

to Ferreira, Presidente. - Lomanto Júnior, Relator. -
Hélio Gueiros- Aderbal Jurema. 

PARECER N"s 850 E 851, DE 1983. 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara nl' 103, de 1982, 
(n" 137-B, de 1979, na Câmara dos Deputados) que 
''altera o artigo 2Q da Lei n~' 6.168, de 9 de dezembro 
de 1974, que ~•criou o Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social - F AS, e o artigo 39 do Decreto-lei "" 
594, de 27 de maio de 1969, que instituiu a Loteria 
Esportiva Federal.,, 

PARECER N• 850, DE 1983. 
Da Comissão de Educação e Cultura 

Relator: Senador Aderbal Jurema 
A proposição ora em estudo, de autoria do ilustre De

putado Adhemar Ghisi, tem por finalidade alterar o arti
go 29 da Lei n9 6.168, de 9 de dezembro de 1974, que 
criou o Fundo de Apoio ao Desenvolmento Social -
F AS - e artigo 39 do Decreto~ lei nl' 594, de 27 de maio 
de 1969, que instituiu a Loteria Esportiva Federal. 

Em sua proposição o autor do projeto relembra o em
pobrecimento que afetou a maioria de nossos municípios 
por força da vigente discriminação constitucional de ren
das tributárias, agravada com a diminuição da arreca
dação municipal e a descapitalizaçãÔ das atividades eco
nômicã.S-ein rã.zão das quantias semanalmente drenadas 
para as apostas na Loteria Esportiva Federal, sem retor
no em termos de obras e investimentos. 

Diz ainda que o volume de apostas da Loteria Esporti
va tem crescido e a cada semana são maiores as irilpor
tânciaS que do município são Carreadas para Õs cofres fe
derias. 

Ao projeto inicial foi anexada proposição do eminente 
Deputado Athiê Jorge Coury, atribuindo parte da Arre
cadação da Loteria Esportiva aos municípios, para exe
cução de programas de educação física, esportes e sanea
mento básico. 

O projeto pretende, pois, aprimorar a legislação relati
va a Loteria Esportiva, em favor de nossos desassistidos 
municípios dando-lhes recursos para aplicação em pro-
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gi'amas e projetas de conteúdo social ou que visem ao de
senvolvimento _das atividadc:s e::.-portivas. 

Assim, somos favoráveis ao projeto em estudo, por en
tender que a proposição é oportuna e conveniente, 
preenchendo lacuna na legislação, ficando mantidas às 
prioridades dos Planos Nacionais de Desenvolvimento 
Social, com as vantagens de serem aplicados diretamente 
pelos municfpios. 

Sala da Comíssão, 30 de junho de 1983.- João Cal~ 
mon, Presidente.~ Aderbal Jurema, Relator.- Fernan
do Henrique Cardoso - Gastão Müller Passos Pôrto -
Álvaro Dias. 

PARECER N• 851, DE 1983. 
Da Comissão de Finanças 

Retaior: Senador José. Fragelli 
A matéria ora submetida ao exame desta Comissão 

tem por escopo alterar a legislação relativa à Loteria Es
portiva, a fim de introduzir dispositivos relacionados ao 
atual mecanismo de aplicação da receita liquida oriunda 
da exploração, pela Caixa Económica Federal, do referi
do sistema lotérico. 

Assim, pretende-se destinar 10% (dez por cento) da re
ceita líquida à aplicação, em caráter obrigatório, no prô~ 
prio município que gerou a receita. 

Como se observa, não será modificada a sistemática 
atual do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
FAS, viiiculando-se tão-somente à aplicação de parte da 
receita ao local de sua arrecadação. 

Trata-se pois de medida que não implica em aumento 
da despesa pública, modificando apenas o aspecto quali
tativo da sua destinação. 

Ante o exposto, opinamos pela aprovação do projeto 
no âmbito da competência regimental desta Comissão. 

Sala das Comissões, 29 de setembro de 1983. -Itamar 
FranCo, Presidente. -José Fragelli, Relator. - Hélio 
Gueiros - Amaral Peixoto - Octávio Cardoso - José 
Lins, contrário - Saldanha Derzi - J utahy Magalhães 
- Iris Célia. 

PARECERES N•s. 852 E 853, DE 1983 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n"' 131, de 1981 
(n9 3.193-B, de 1980, na Câmara dos Deputados), 
que "modifica a redação do art. 42 e do inciso XXlX 
do art. 89, da Lei n9 5.108, de 21 de setembro de 1966 
- Código Nacional de Trânsito". 

PARECER N• 852, DE 1983. 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador José Fragelli 
O presente Projeto, originário da outra Casa do Legis

lativo, altera dispositivos do Código Nacional de Trânsi~ 
to, referidos-na ementa em epígrafe, para exigir entre ou~ 
tras providências, a utilização do taxímetro como forma 
de cobrança do serviço prestado por veículos de aluguel 
destinados ao tfansporte de passageiros, nos municípiõs 
COm- população superior a cem mif habitantes; -e a
adoçã_o, por-esses mesmos veículos, de motores movidos 
a âlcool ou a gás liquefeito de petróleo- GLP, nascida
des com população superior a cinqUenta mil habitantes. 

Beneficias fiscais são conferidos aos ve[culos que cum
prirem a nova lei, e penalidades são propostas para os 
proprietários dos veículos que a descumprirem. 

Na Câmara, o Projeto foi ac~ito pela sua Comissão de 
Constituição e Justiça, com uma emenda técnica que 
compõe a sua redação final e, na Comissão de Transpor
tes, recebeu Substitutivo iecusado pelo Plenário daquela 
Casa do Congresso. 

Sob os aspectos de constitucionalidade e juridicidade, 
nada impede a tramitação da matéria, O que nos leva a 
opinar por sua aprovação, deixHndo o exame de seu 
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mérito às demais Comissões 'TétnTCã:S do-Sellaão.para as 
quais o projeto foi igualmente distribuído. 

Este o meu Parecer. 
Sala das ComissõeS, 24 de llovembro de 1982.- Aloy

sio Chaves, Presidente.- José Fragelli, RelatOr.- Af
fonso Camargo- Bernardino Viana- Aderbal Jurema 
- Almir Pinto- Leite Chaves- Dulce Braga- José 
Lins. 

PARECER No 853, DE 1983. 
Da Comissão de Transportes, 

Comunicações e Obras Públicas 

Relator: Senador Aderbal Jurema. 
O Projeto sob exame, originário da egrégia Câmilra · 

dos Deputados, de auto,ria do ilustre Deputado Octávio 
Torrecilla, modifica a '-"redação do art. 42 e do inciso 
XXIX do art. 89, da Lei n~' 5.108, de 21 de- setembro de 
1966. 

2. Na JustificatiVa, analisa o Autor, minuciosa e per
cucientemente, as vantagens da utilização, nos veículos 
de aluguel destinados ao transporte de passageiros das 
cidades de mais de 50.000 habitantes, dos motores movi
dos a ãlcool e a GLP (gâs líqi.ief6ito -de-petióleo), -desta
cando, quanto ao GLP, as vantagens da ecõnomia e do 
baixo grau de poluição, 

Duas são as modificações básicas do Projeto. 
Pela primeira delas - nova redação ao art. 42 da Lei 

n9 5.108/66- ficam os vefculos de aluguei destinados ao 
transporte de passageiros obrigados a adotar motores 
movidos a álcool ou a gás liquefeito de petróleo (GLP), 
com prazo aos movidos a gasolina para adaptação(§ 19), 
e com previsão de isenções de impostos, taxas e tarifas 
para os que comprovem ter realizado as transformações 
exigidas. 

Pela segunda- alteração do art. 89 da Lei n"' 5.108/60 
- fix"a-se a penalidade para o descumPrimento da nOVa 
norma. 

QuantO às vantagens da obrigatoriedade de os veícu
los de aluguel de transportes de passageiros, nas cidades 
de mais de 50.000 (clnqi.Ienta mil) habitantes, adotarem 
motores movidos a álcool, cremos ser o óbvio, pelo que 
isso pode significar em teriTiõs de economiã. de petróleo e 
incremento do consumo de combustível produzido inter
namente. 

No que diz respeito ao uso do GLP, suas vantagens es
tão sobejamente demonstradas na Justificação. Além 
disso, sabe-se que em São Paulo, por exemplo, o OLP é 
largamente usado como combustível, em taxis, apeSar da 
proibição e dos riscos das adaptações mal feitas. A regu
lamentação legal da matêría-poriã:-fim a essa sitUação, 
possibilitando adaptações seguras e asjã apontadas van· 
tagens da economia e da diminuição da poluiÇão. 

Isto posto, opinamos pela aprovação do Projeto, 
por oportuno e conveniente. 

Sala da Comissão; 29 de setembro de 19,83.- Benedi
to Ferreira, Presidente. - -Aderbal Jurema, Relator. -
Hélio Cueiros - Lo manto Júnior. 

PARECERES Nos 854 E 855, DE 1983 

Sobre o Projeto de Leí do Senado q9 129, de 1983, 
que "'obriga os passageiros e tripulantes de embar
cação a usar colete salva-vidas, durante as travessias 
fluviais ou lacustres". 

PARECER No 854, DE 198.1, 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Passos Pôrto 
O projeto sob exame, de autoria do ilustre Senador 

Gastão MUller, obriga os passageiros e tripulantes de 
embarcação, durante as travessias fluviais ou lacUstres, a 
usarem, sob pena de multa, colete salva-vidas. 

D!ÃRIO DO~Cm<dRESSO NACIONAL(Seção II) .. 

----z. Na Justificação, diz o autor: 

"FreqU_~ntemente deparamos, nos noticiãrios da 
imprensa,- com dolorosos relatos, dando conta de 
acidentes com embarcação, quase sempre marcados 
por grande número de vítimas fatais. Na bacia do 
Amazonas, então, esses desastres são mais freqUen
tes, seja pela irresponsabilidade dos transportado
res, seja pelo descaso dos próprios passageiros, no 
que tange aos aspectos de segurança. Uma prâtica 
que, se obrigatória, reduziria certamente o número 
de vítiril."ãs fatais desses lamentáveis eventos seria a 
do uso do denominado colete salva-vidas, durante 
as travessias fluviais ou lacustres," 

-~-3- -Õ p;ojeto ~ ir~epreensÍvel ~~-·que-tange aos aspec
tos de constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade 
~ t_écnica legislativa. 

-Nomérftci--;-ã-ProposiÇãO é digna de acolhiffienio, pois 
consubstancia medida preventiva para preservar a segu
rança de preciosas vidas humanas. Prevenir é sempre me
lhoi' e mais sábio que remediar, A providência alvitrada, 

- se não é a única,= é uma das que podem contribuir para 
diminuí[" ·o risco de acidentes fatais, envolvendo- vidas, 
nas travessias fluviais e lacustres. 

4. Ante o exposto, opinamos pela aprovação do pro
j~fo,_ por consti~ucion_al, jurídico, regimental, de boa téc- _ 
nica legislativa e, no mérito, oportuno e conveniente. 

Sala da Comissão, 31 de agosto de 1983.- Murilo Ba
daró, Presidente. - Pa§Sos Pôrto, Relator.- Helvídio 
Nunes, contrário ao mêrito - Martins -Filho - Hélio 
Cueiros- Alfredo Campos- Octávio Cardoso- Pedro 
Simon. 

PÀRECER N• 855, DE 1983. 
Da Comissão de Transportes, Comunicações e Obras 

Públicas. 

- Relator: Senador Hélio Cueiros 
L De autoria do nobre Senador Gastão MUller, o 

projeto sob exame obriga os passageiros e tripulantes de 
embarcaç_ão, durante as 'travessias fluviais ou lacU.stre8,-a 
usarem, sob pena de multa, colete salva-vidas. 

2. Ao Justificar a finalidade da iniciatiVa, o -autOr 
afirma que "freqüentem~nte, deparamo·nos com noti
ciãrios da imprenSa, com dolorosos relatos, dando conta 
de acidentes com embarcações, quase sempre marcados 
por grande número de vítimas fatais. Na bacia do AID.a· 
zonas, então, esses desastres são mais freqllentes, seja 
pela irresponsabílidade dos transportadores, seja pelo 
descaso dos próprios passageiros, no que tange aos as
pectos de segurança. ll_ma p_rática que, se obrigatória, re
duziria certamente o rl6mero de vítimas fatais desses ra
rnentáveis everitos seçia a: do uso do denominado colC:te 
salva-vidas, durante as travessias fluv-iais-OU lacustres". 

3. Examinado pela douta Comissão de Constituição 
e Justiça, o projeto foi considerado irrepreensível sob os 
aspectos da constitucionalidade,juridicidade, regimenta
Jidade e técnica legislativa. 

4. No que tange ser examinado pela Comissão de 
Transportes, ComuiiíCações e Obras Públicas, ele encon
lraacolhida uma vez que tal medida de segurança é im
prescindível e urgente. 

A aprovação -do projeto em tela estará contribuindo 
de maneira eficaz na diminuição de vitimas nos casos de 
acidentes de embarcações. Tal medida se faz realmente 
necessâria mais ainda no contexto da.nossa realidade; to
dos temos conhecimento das super-lotações, precarie_da
de e imprudências a que estão sujeitas acjiielas pessoas 
qUe habitualmente fazem uso das embarcações. Por isso, 
Somos da oplilião que o preSente projeto terá o merecido 
apoio dos integrantes desta Comissão. -
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5. Ante o exposto, o nosso parecer ê pela aprovação 
do presente projeto na forma como se encontra. 

Sala das Comissões, 29 de setembro de 1983. - Bene
dito Ferreira, Presidente - Hélio Gueiros, Relator -
Aderbal Jurema - Lomanto Júnior. 

PARECERES NoS 856 E 857, DE 1983 

Ú Sobre as Emendas de Plenário ao Projeto de Lei 
;. do Senado n9 339, de 1978, que "dispõe sobre a ex
t tinção da enfiteuse de bens públicos e particulares, e 

!.:' · dá outras providências", 

PARECER N• 856, DE !983 
Da Comissão de Coll.!ltitulçào e Justiça 

Relator: Senador Leite Chaves 
V~lt-~ o !'rojeto a _egta Comissão, em virtude da apre

seOtação das Emendas n'<'s i, 2, 3, 4 e 5 de Plenárfo. 
2, Todas as Emendas têm por autor o ilustre Sena

dor Lomanto Júnior. 
A Emenda n'<' I dá nova redação ao art. 39, desdobran

do o seu caput em dois itens e condensandO em dois, seus 
quatro atuais parágrafos. 

Na Justificação, aduz o AUtor: ''A alteração redacio
nal obedece ao critêrio de obter-se mais concisão no dis
positívo, sem prejuízo" de seus fins, dentro do espírito e 
da finalidade do projeto'_'. 

Constitucional e-jurídica, a Emenda é também oportu
na pelas razões que a Justificação arrOla. 

2.1 A Emenda n"' 2 acrescenta um parágrafo único 
ao arf. 69, que dispõe sobre correção monetária dos valo
res fixados para resgate· da enfiteuse; justificando-a o 
Autor face à espiral inflacionária. 

Consfituc!Onal e jurídica, a Emenda é, ainda, oportu
na. pela raz_ã9 que a motiva. 

2.2 _ _A Emenda n_9 3 imprime nova redação ao art. 99, 

eliminando a diferença no modo de resgate entre as enfi
teuses anteriores e as posteriores à entrada em vigor do 
Código "Civil, sendo a Emenda n"' 4, supressiva do art. 10, 
conseqüência da anterior. 

Na Justificação da Emenda n"' 3, diz o Autor: "não ve
mos razões plausíveis para estabelecer dois critériQs para 
pagamento da ffldenii:a.Ção -ao enfiteuta, considerada a 
circunstânCía de os aforamentos terem sido constituídos 
anterior ciu posteriOrmente ao Código Civil". 

Inobjetável sob o aspecto jurídico~constitucional, a 
Emenda se nos afigura oportuna e conveniente, pela ra
zão exposta. 

2.3 A Emenda n"' 5 objetiva nova redação para o§ 19 

do ari. 14, a fim de que a aq-uisição da propriedade plena 
se faça pelo mesmo valor estabelecido no art. 69, acresci
do de vinte e cinco taxas, em vez de, como ali previsto, 
mediante pagamento de cinco por cento sobre- o _valor ve
nal do terreno, acresCido_de vinte e cinco taxas, Trata-se, 
c_õmO se vê, de alteração que visa, sobretudo, a evitar dó
vida na execução da lei. Assim, alêm de constitucional e 
jurídica, a Emenda n'<' 5 é, no mérito, oportuna e convt> 
niente. 

3. Ante o que, opinamos pela aprovação das Emen
das de Plenário n'i's 1, 2, 3, 4 eS por constitucionais ejurf

-(fi.Cas, e;-no ·méritO, Õpoftunas e convenientes. 
Sala das Comissões, I 1 de novembm de 1981. -Aioy~ 

sio Chaves Presidente - Leite Chaves, Relator- Hugo 
Ramos, com restrições - Lázaro Barboza - Franco 
Montoro --Lenoir Vargas, com restrições- Benedito 
Canelas - Bernardino Viana - Moacyr Dalla. 

PARECER No 857, DE 1983. 
Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador Jutahy Magalhães 
Retorna o projeto a esta Comissão, tendo em vista a 

apresentação de 5 (ciÕco) emendas, em Plenãrio, pelo 
ilustre Senador Lomanto Júnior. 
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Todas as referidas emendas tiveram aprovação, quan
do de sua passagem pela Comissão de Constituição e 
Justiça, que as considerou constitucionais, jurídicas e 
oportunas. 

O parecer da Comissão de Finanças se faz necessário, 
tendo em vista que o projeto dispõe sobre a extinção e o 
resgate de enfiteuses relativas a bens públicos e particula
res, sendo, portanto, suscetível de repercutir sobre o pa
trimônio da União .. 

A Emenda n9 l pretende alterar a redação do projeto 
com o objetivo de obter maior concisão de seu art. 39, 
sem prejuízo de sua finalidade. 

Contudo, na sua economia de palavras, omite elemen
tos importantes da matéria, coriio o inoriiento a partir do 
qual se terã por aceita, tac"itaffiente, a propõSfii de resga
te e certos requisitos de ordem processual para se chegar 
ao resgate judicial. 

Embora a linguagem do projeto também nos pareça 
excessivamente técnica e complexa, entendemOS que a 
emenda proposta não contribui para o seu- aperfeiçoa
mento, sendo mesmo inconveniente. 

O propósito da Emenda o<? 2 é o de acrescentar uin pa
rágrafo único ao art 69 do projeto, explicitando, para 
contornar efeitos corrosivos da inflação, a necessidade 
de correção monetária dos valores fixados para o resgate 
judicial ou a!Jligável, quando de seu pagamento. 

A emenda determina que esta correção é devida n,os 
procedimentos amigáveis se decorrerem mais de 30 (trin
ta) dias entre a aceitação tácita ou expressa da proposta e
a assinatura da es.critura de aforamento. 

Ora, se a Emenda n9 ! não fez alusão à possibilidade 
de aceitação tácita, nem ao momento a partir do- Cfual 
esta se presume, entendemos que a Emenda o<? 2 ,também 
é improcedente, vez que causaria perplexidade ao intér
prete da lei. 

A emenda, que apreciamos, nos parece inoportuna, 
mesmo se temos presente à idéia a disposição do art. 
1.079 do Código Civil, no sentido de que a manifestação 
da vontade, nos contratos, pode ser tácita, quando a lei 
não exigir que seja expressa. 

No caso presente, a não-indicação do momento- em 
que a aceitação se presume cria problemas porque so
mente a partir deste é que se poderia começar a contar o 
prazo de trinta dias estabelecido na emenda proposta. 

No tocante à Emenda n~> 3, constata-se que o seu obje
tivo é alterar a redação do artigo 9<? do projeto, de modo 
a não se fazer distinção entre os aforamentos con__trata
dos antes e depois do Código Civil. 

A emenda equipara ambas as modalidades de enfiteu
se, mas estabelece um laudémio no valor_de 5% (cinco 
por cento) sobre o valor venal da propriedade plena, nes
tas compreendidas as acessões artificiais e as benfeít9rias 
necessárias, úteis evolUptuãrias. 

Acolhemos a emenda de maneira parcial por conside
rarmos também que não mais se deva fazer distinções en
tre os aforamentos anteriores ou posteriores ao Código 
Civil. 

Depois que a jurisprudência do Supremo Tribunal Fe
deral e a Lei n<? 5.827/72 declararam resgatáveis todos os 
aforamentos, sem distinção de datas, não há como voltar 
à sistemática anterior que limitava a aplicação dos pre
ceitos do Código Ci__vil às enfiteuses posteriores à sua en
trada em vigor. Se é lou_yáv_c;l o propósito de protegei-di
reitos adquiridos e não perturbar situações jurídicas em 
curso, não é mais aconselhável reintroduzir um? d_is
tinçào que já foi banida do Direito_ Positivo. 

Neste ponto, portanto, concordamos com os termos 
da emenda, sob análise. 

Contudo, devemos rejeitá-la na parte em que determi
na, para todos os casos, um laudêmio no valor de 5% 
(cinco por cento) sobre o valor venal da propriedade ple
na, nesta compreendidas as acessões artificiais e as ben~ 
feitorias, necessãrias, úteis- e voluptuárias. 

Manifestando-se sobre o projeto em tela, o Instituto 
dos Advogados do Brasil, através do Dr. Clovis Paulo da 
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Rocha, expressou a idéia de que o valor do resgate pelo 
enfiteuta não deve ser calculado, como no projeto origi
nal, sobre o terreno, com exclusão das acessões e benfei
torias, o que seria injusto e contrário ao direito. 

Contudo, consideramos que a indenização mais justa e 
que deveria ser generalizada é exatamente aquela pro
posta pelo projeto, quanto ·às enfiteuses Posteriores ao 
Código Civil, isto é, a que representa um Iaudêmio de 
-2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor atual da 
quota-parte do terreno e dez pensões anuais. 

Entendemos que esta deveria ser a regr_a para as enff
teuses anteriores e posteriores ao Código Civil, quer se 
refiram a bens particulares ou públicos. 

Parecendo demonstrar que o que torna a enfiteuse 
uma instituição obsoleta e iníqua é eXatcimente a 
cobrança, ao enfiteuta, pelo senhorio direto, de um Iau
dêmio calculado sobre acessões e benfeitorias, o 
Decreto-lei n~' 1.876/8! dispensa do pagamento de foros 
e laudêmios os titulares do domínio útil dos bens imóveis 
da União, em certos casos. 

Segundo Caio Mário _da Silva _Pereira, os bons juristas 
consideram não equânime que o senhorio receba laudê
mios, calculados sobre benfeitorias feitas pelo foreiro, e 
reputam esta prática anti-social. (Instituições do Direito 
Civil, IV, Rio, Forense, p. 213.) 

Reconhecendo a força deste argumento, acolhemos só 
em sua primeira parte a Emenda n<? 3. 

A Emenda n<? 4 visa a supressão do art. lO e à remune
ração dos posteriores, tendo em vista a nova redação 
dada pela Emenda n<? 3 ao art. 9<?. 

Somos pela aprovação da medida, vez que acolhemos 
parcialmente a emenda anterior. 

Finalmente, a Emenda o<? 5 altera a redação do§ J<? do 
art. 14 para deixar claro que a aquisição da propriedade 
plena pelo possuidor, em caso de terrenos ocupados há 
mais de dez anos, far~se-á pelo mesmo valor estabelecido 
no art. 6"', acrescido de_ vinte e cinco (25) taxas. 

Seu autor pretende com ela tornar mais exato e explíw 
cito o dispositivo originai. 

Mas, segundo o noss_o parecer, este objetivo n·ão será 
atingido e a emenda deve ser rejeitada. 

Porque o art. 6"' do_ projeto não estabeleceu nenhum 
valor para a aquisição da propriedade plena, limitando
se a dizer que o pagamento do resgate, representativo da 
consolidação de domínio, far-se-á mediante_ prêvia e jus
ta indenização, à vista, em dinheiro, no momento da as
sinatura da escritura pública da extinção do aforamento. 

Sendo assim, a redação do§ l~' do art. 14 do projeto, 
de;termloando que a aquisição de propriedade plena pelo 
possuidor far-se-á unicamente mediante o pagamento de 
5% (cinco por cento) sobre o val9r venal do terreno, 
acrescido de vinte e cinco (25) taxas parece rilenos equí
voca e mais conveniente. Em síntese, opinamos pela re
jeição das Emendas n<?s I, 2 e_ 5; pela aprovação da 
Emenda n<? 4 e pela aprovação parcial da Emenda n<? 3, 
nos termos da seguinte 

Subemenda à Emenda n<? 3 

Redija-se o art. 9<? do PLS n"' 339/78 nos seguintes ter
mos: 

O valor da indenização a ser paga pelo enfiteuta, 
a título de resgate, dos aforamentos constitl!ídos an
teriormente ao Código Civil ou a_ ele posteriores, de 
bens particulares e públicos, coúesponderã a um 
Iaudêmio de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o 
valor a tua! da quota-parte do terreno, e de d-ez pen
sões anuais. 

Sala das Comissões, 29 de setembro de 1983 . ...,.... Itamar 
Franco, Presidente- Jutahy Magalhães, Relator- Sal
danha Derzi - Iris Célia - José Lins - Octávio Cardo
so- Amarai Peixoto- Hélio Gueiros- José Frag_elli. 

Outubro de 1983 

PARECERES N"' 858 E 859, DE 1983 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n<? 120, de 1981 
- Complementar, que "acrescenta dispositivo à Lei 
complementar n<? 26, de l1 de setembro de 1975, que 
unificou o PIS-PASEP". 

PARECER N• 858, DE 1983 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Lenoir Vargas 
De autoria do nobre Senador Cunha Lima, o presente 

Projeto acrescenta um parágrafo 4~' ao art. 4~' da Lei 
Complementar n"' 26./75 para o fim de liberar os saldos 
do PIS-PASEP, aos seus participantes, desde que sedes
tinem à aquisição; construção ou reforma de casa pró
pria. 

O mencionado art. 4~> é o que estabelece a inalienabili
dade, impenhorabilidade e indisponibilidade das impor
tâncias creditadas nas contas individuais dos participan
tes do PIS-PASEP, ressalvando, nos seus parágrafos vi
gentes, as hipóteses em que tais saldos poderão ser retira
dos por seUS titUlares, dos quais não constam os casos 
preconizados pelo Projeto. 

A proposição, portanto, é juridicamente factível e está 
em_ boa harmonia com a Constituição e os princípioS de 
têcnica legislativa. 

Na Comissão de Finanças, para onde foi igualmente 
distribuída, seu mérito certamente será examinado com 
maior profundidade, pois sua repercussão fiilanceira, 
junto aos c-álculos atuariais do PIS~PASEP e à política 
econômica do país, seria o único elemenJo capaz de em
baraçar, ou não, a conveniência da aprovação do Proje
to. 

Nesta Comissão, pelas razões invocadas, opino pela 
aprovação do Projeto. 

Sala das Comissões, 14 de abril, de 1982.- Aloysio 
·Chaves, Presidente - Lenoir Vargas, Relator - José 
Lins - Moacyr Dalla - Bernardino Viana - Raimundo 
Patente- J)lrceu Ca.-doso- A4erbal Jurema. 

PARECER N• 859, DE 1983 
Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador Saldanha Derzi 
Apresentado pelo ilustre Senador Cunha Lima, o Pro

jeto de Lei Complementar o<? 120, de 1981, acrescentan
do dispositivo à Lei Complementar o<? 26, de 11 de se
tembro de 1975, que unificou o PIS-PASEP. A propo
siçãÕ visa permitir a todos os participantes, sem qual
quer e:dgéncia quanto a tempo de cadastramento ou 
nfvel remuneratório, sacar os respectivos saldos para 
aquisição, construção ou reforma da casa própria. 

Justifica o autor afirmando que "o alCance, oportuni
dade e conveniência do presente projeto podem ser vis
lumbrados através da simples leitura do texto do pará
grafo mandado acrescentar ao art. 49 da Lei Comple
mentar_ n<? 26, de 1975. O que se determina é que os parti
cipantes do PIS-PASEP possam sacar os respectivos sal
dos de depósitos para utilizcição na compra, construção 
ou reforma d~ casa própria, providência contra a qual 
ninguém pede se insurgir, mesmo tendo em vista a pro
verbial parcimônia do legislador ao estabelecer os ·casos 
de utilização do PIS-PASEP pelos seus participantes". 

A medida aqui preconizada tem, sem dúvida alguma, 
grande alcance social e se enquadra dentro do espírito da 
Lei Complementar o<? 26, de 11 de setembro de 1975. De 
fato a Lei Complementar, acima citada, prevê no seu art. 
49, § 1<? saque na ocorrência de casamento, aposentado
ria, transferência para reserva remunerada, reforma ou 
invalidez do titular da conta individual. 

NO ·que- CciiiCerne à Comissão de Finanças Opínar 
sobre o projeto ora em pauta, somos de parecer que ele 
seja viável uma vez que os depósitos são creditados na 
conta individual de cada titular. 
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Julgamos também, sendo o Brasil um País carente cm 
habitação, é de todo justificado o s-aqüe dós saldos para 
aquisição, construção ou reforma da casa própria. 

Enfim, dentro da óiíca eril que está inserido o PIS
PASEP, que ê o de proporcionar uma garantia de bem
estar aos trabalhadores braSileiros, a sua aplicação na
quilo que propõe o presente projeto de lei se encaixa per
feitamente dentro da sua filosofia. 

Diante do exposto, opinamos pela sua aprovação. 
Sala das Comissões, 29 de setembro de 1983. -Itamar 

Franco, Presidente- Saldanha Derzi, Relator- Jutahy 
Magalhães- José Lins- Octávio Cardoso- Amarai 
Peixoto- Josf Fragelli -.Iris Célia- Hélio Guelras. 

PARECERES Nos 860 E 861, OE 1983 

Sobre o Projeto de Lei n~' 84, de 1982, que "sub~ 
mete à aprovação do Senado Federal os contratos vi
sando a obtenção de empréstimos internacionais". 

PARECER No 860, DE 1983 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador J o.sé Fragelli 
O projeto sob exame, de autoria do ilustre Senador 

Itamar Franco, estabelece que os contratos celebradoS 
pela Administração Pública,- díreta ou indireta, tendo 
por objeto a captação de recursos financeiros no merca
do internacional, deverão ser submetidos à aprovação do 
Senado Federal. 

Na Justificação, depois de-assin:llar que .. ao longo dos 
últimos anos o povo brasileiro tem assistido com inquie
tação e angústia ao crescimento desmesurado da nossa 
dívida extern8."; destaca O "autor que .. no nosso entender, 
a única maneira de impor alguma racionalidade na siste-
mãtica do endividamento externo é sUbmetê-lo ao crivo 
do poder político". 

Os fatos, demonstrando que a hipertrofia do Poder 
Executivo no campo financefro, particulafmente da sua 
total liberdade para contrair empréstimos externos, sem 
autorização legislativo, justifiCam o projeto em exame. 

A dívida externa, elevando-se em nove anos, de 12,5 
bilhões de dólares, para 80 bilhões de dólares, ou mais, 
comprova o acerto de todas as nossas contituições quan
do exigiam o consentimento prévio, atravês de lei, pa-ra 
essas operações que comprometem não só o crédito 
público como a economia nacicinaf, provocando res
trições de toda a ordem à produção-de riq-ueza e reflexos 
perversos senão perigosos no campo social. 

A ConstitUição do lmpéfiO declarava, -no art. 15, itens 
XII e XIV, que era atribuição da Assembléia Geral: "au
torizar ao Governo para contraír empréstilnos", e··•esta
belecer meios convenientes para pagamento da divida 
pública". Do mesmo modo a Constituição de 1891, art. 
34, dava competência privativa- ao Congresso Nacional 
para "autorizar o Poder Executivo a contrair emprêsti
mos" e, no item 3~, "legislar sobre dívida pública e esta
belecer os meios para o seu pagamento". "Não descrepa
va a Constituição de 1934 nO-seu art. 39, i!em 3, e clispu
nha igualmente a de 1946 no seu art. 65, III, inciso ao 
qual o eminente Themistocles Cavalcanti fez estas obser
vações: 

"Aqui se devem incluir todas as medidas legisla
tivas atinentes aos empréstimos públicos e às ope
rações de crédito necessãrias para atender ao seu pa
gamento. 

A obrigação assumida pelo Estado, o contrato 
ou instrumento por meio do qual ele se obriga, con
tituem sem dúvida, atas de suma importância ... e su~ 
jeitos ao exame prévio do Congresso e depende de 
ato legislativo Que não Prescinde da sanção do Pre
sidente da República" C'ConstituíÇão Fed. Comen· 
tada",_2', p, 124), 

E a Constituição atua1, art. 43, item II, também reza 
-que cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presi
dente, dispor sobre todas as matérias_ de competência da 
União, especialmente: operações de crédito e dívida 
pública, alé!!l de outras. No ~eu comentário a esse __ d)sp9-
sitiVo o Prof. M. Go~lÇalves Ferreira FII, fez questão de 

--Salientar: 

•'Dívida pública. A Constituição timbrou em es
pecificar- que ·e atribuição do Congresso Nacional 
dispor sobre a dhida pública, por meio de lei. 

É, po"is, indispensável a autorização em lei, para 
_ que sejam contraídas dívidas pelo Estado, tanto a 

longo prazo para investimentos de capital, com o 
curto prazo para atender a exigências imediatas de 
caixa" (comentários à Const. Brasileira", I~', p. 
230). 

Pontes de Miranda é do mesmo entender, dizelldo que 
as regras jurídicas sobre a dívida pública são regras sobre 
"o que a União deve ou sobre o- que Vai dever (como, 
quan9-o, quanto e a quem). O Congresso pode descer a 
pÕrmCnOres-e t!specfficações"~ E depois de reafirmar que 
"O Poder Legislativo dirige a política legislativa finan
ceira do país e o Presidente da República e executa-a", 
tem esta conclusão que particularmente interessa ao mo
riientO presente: .. 0 Poder Executivo não pode tomar 
qilà1(juer pi'ovíáência sobje moratória dãs suas díVidas 

- pãsSivas, inclUsiVe pOiicy fundin~g loan, sem lei q~e o per
mita, mas também aí não se Consente nas leis delegadãs 
(art. 52) e nos. decretos do art. 55". (Comentário àConst. 
de 1967", tomo lll, pg. 98). 

2. Diante do exposto, poder-se-ia dizer que o projeto 
versa ~obre matéria já suficientemente decidida pela 
Constituição. E ainda que ele estabelece para o Senado 
uma competêncla 9~e pela Lei Maior ê do Congresso. 

-Realmente, neste último ponto a proposta deve ser 
corrigida, Su-bStituindo-se no are 19, bem como no seu 
art. 3~, a expressão "Senado Federal", Pelas palavras 
"Congressó NaCiOnill". · 

Mas o art. li' tem o mér!to de deixar claro __ <: expresso 
qUe os collti-ãiOs e InstrumentoS celebrados-pela Admi
nistração Pública, direta ou indireta, na captação de re-
cursos externos, deverão ser submetidos à aprovação do 
Poder Legislativo, disposição que é devidame~te com
plemen-iãda com a do artigo 41' quando exige a mesma 
prévia manifestação legislativa "à outorga de garantia 
p-elo Tesouro Nacional aos créditos obtidos no exterior". 

De fato, boa parte dos compromissos externos do País 
são constituíd()s por avâis concedido_s pelo Governo e 
bancos, empresas nacionais privadas e a entidades públi
cas, estas definidas pelo art. 49 do Decreto-lei n~ 200, de 
1967: 

"Art. 4~ 
II - a Administração Indireta, que-compreende 

- as seguintes categorias de entidades, dotadas de per
sonalidade jurídica própria: 

a) Autarquias; 
b) Empresas Públicas; 
c) Sociedades de Economia Mista." 

E, ainda, garantias dadas igualmente a emQresas es-
t!angeiras e a multinacionaiS. - - -

Assim, pelo projetO, todos os compromissos que o 
Governo passa assumir em moeda estrangeira, através 
ôe empréstimos e- financiamentos para si ou para ou
trem, ficarão na dependência da inanifestação legislati-
va. 

A nação chegou ao vexatório estado de coisas em que 
se encontra, pelo abandono dos princípios que a longa 
experiência dos povos aconselhou e que se materializa
ram, no que concerme à direção da economia e das fi
nanças, naQueles dispositivos constitucionaís menciona~ 
dos de todas as nossas Constituições democráticas, desde 

Terça-feira 4 4579 

o Império. Princípios consagrados mesmo na COrlsti:.. 
tuição de 67, mas desprezados pelos governos autori
tários coln a passividade do Poder Legislativo. O proje-
to, -se aprovado, terá o mérito de alentar os tfmidos en
saios que o Legislativo vem fazendo, de retomar as atri
buições que sempre por ele foram exercidas na vigência 
das outras Constituições que são, em verdade, o cerne 
dos regimes democráticos. 

Diante do exposto e como inexistem óbices quanto ao 
aspecto jurfdico-constitucional, nosso Parecer é pela 
aprovação do projeto, adotada a seguinte: 

Emenda n\1 1-CCJ 

Nos artigos!~ e 39, onde se lê "Senado Federal", leia
se .. Congresso Nacional". 

Sala da Comissão, eD_131 de agosto de 1983.- Murilo 
- Badaró~ Presidente- José Fragelli, Relator- Helvídio 

NU_neS -Ma-rtins Filho- Pedro Simon- Passos Pôrto 
- Hélio Gut:iros - Alfredo Campos. 

PARECER No 861, OE 1983 
Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador Jutahy Magalhies 
Com parec'erTaiiõrável da ComisSão de Constituição e 

Justiça vem à Comissão de FiO.anças o PLS n9 84, de 
1982; de autoria do ilustfe Senador Itamar Franco. 

O referido projeto pretende submeter ã aprovação do 
Senado Federal os contratos celebrados pela Adminis
tração pública, direta ou indireta, quando tendentes à 
captação de recursos financeiros no mercado internacio
naL 

Explicitando os documentos cuja apresentação~se faz 
necessáríá para que o Senado Federal delibere sobre o te
ma, o projeto sob exame determina que, dos menciona
dos contratos, conste uma cláusula s.uspensiva de seus 
efeitos até que seJairi aprovados pela Câmara Alta da 
República, adotando idênti"Co procedimento para os ca
sos de outorga de garantia, pelo Tesouro Nacional, aos 
crédito_s obtidos no exterior. 

A justificação do projeto expõe percucientemente os 
motivos pelos quais não Se deve dar ampla liberdade ao 
Poder Executivo para assumir compromissos financeiros 
em nome _da Nação, mostrando como é perigosa a práti
ca que exclui da apreciação do poder político tão impor
tante matéria. 

Transferindo seu exame e controle ao Senado Federal, 
pretend_e a medida impor alguma racionalidade na siste
mática do endividamento externot por se encontrar o Po
der Legislativo em melhOres condições_de avaliar as ne
cessidades sociais do País. 

Com a mesma ressalva, feita pelo Parecer da Comis
São de Constituição e Justiça, no sentido de que tal con
trole deva ser do Congresso Nacional, como um todo, e 
não do Senado Federal, particularmente, aplaudimos a 
proposta do ilustre Senador Itamar Franco. 

Na verdade, a necessidade de associar o Poder Legisla
tivo às medidas que acarretem o endividamento da 
Nação foi sempre sentida na Sociedade brasileira e todos 
os textos constitucionais anteriores ao de 1967, de uma 
maneira ou outra, refletiram a indispensabilidade de au
torização parlamentar para que certos empréstimos ex
ternos se tornassem válidos. 

A Constituição atual, em seu art. 43, II, ·não destoa 
das anteríores, dando ao Congresso Nacional, com a 
sanção do Presidente da República, competência para 
dispor sobre todas as matérias de competência da União, 
iriclusive-abertura-operaçãÕ de crédito e dívida pública. 

Pela texto de nossa Constituição e, pela interpretação 
dos autores mais autorizados, cabe ao Poder Legislativo 
dirigir ii-pOlítica financeira do -Pits, -restando ao Presi
dente da República a tarefa de sua execução ou imple
mentação. 

Se a prática recente da Administração Pública, direta e 
indireta, vem tornando letra morta estes princípios saiu~ 
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tares, cabe ao legislador tomar providências mais enérgi~ 
cas para reconquistar as suas prerrogativas, neSte ponto. 

Não se pode mais assistir passivamente à contratação 
de empréstimo externos, por agências da administração 
indireta e socit!dades de todo o tipo, que instituem como 
avalistas de seus compromissos o próprio Tesouro Na
cional. 

Eis porque além de oportun'a e necessária, também 
nos parece racional e eficaz a medida que objetiva sub
meter à apreciação prévia do Poder Legislativo todos os 
compromissos que o Governo vier a assumir em moeda 
estrangeira, através de empréstimos e financiamentos, 
para si ou para outrem. 

Nosso parecer é, pois, pela aprovação do projeto, com 
a Emenda n9 I, da Comissão de Constituição e Justiça 
que, nos artigos )9 e 39 do projeto original, substitui a ex
pressão "Senad_o Eederal" pelas palavras "Congresso 
Nacional". 

Sala das Comissões, 29 de setembro de 1983. -Itamar 
Franco, Presidente- Jutahy Magalhães, Relator- [ris 
Célia- Saldanha Derzi- Amaral Peixoto- José Lins, 
contrário - OCtávio Cardoso- Jo~ Fragelli - Hélios 
Cueiros. 

PARECER N• 862, DE 1983 
Da Comissão de Redação 

Reda4;ào final do projeto de Lei do Senado n9 188, 
de 1982 (n<.> 6.717/82, na Câmara dos DeputadOS). 

Relator: Senador Alberto Silva 
A Comissão apresenta ·a redação final do -Projeto -ae 

Lei do Senado n9 188, de 1982 (n9 6.717/82, na Câmara 
dos Deputados), que altera a redação da Lei n9 6.686, de 
11 de setembro de 1979, que dispõe sobre o exercício da 
análise clínico-laboratorial, e determina outras provi
dências. 

Sala das Comissões, 3 de outubro de 1983.- Lomanto 
Júnior, Presidente - Alberto Sih'a, Relator -Passos 
Pôrto. 

ANEXO AO PARECER N• 862, DE 1983 

Rcdação final do Projeto de Lei do Senado n9 188, 
de 1982 (n9 6.717/82, na Câmara dos Deputados). 
Altera a redaçào da Lei n9 6.686, de 11 de setembro 
de 1979, que dispõe sobre o exercicio da análise 
clínico-laboratorial, e determina outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Os arts. 19 e 29 da Lei n9 6.686, de II de se

tembro de 1979, passam a vigorar com a seguinte re· 
dação: 

.. Art. 19 Os atuais portadores de diploma de 
Ciências Biológicas, modalidade médica, bem como 
os diplomados que ingressarem nesse curso em ves
tibular realizado até julho de 1983, poderão realizar 
análises clínico-laboratoriais, assinando os resPecti
vos laudos, desde que comprovem ter cursado as 
disciplinas indispensáveis ao exerdcio dessas ativf. 
dades. 

Art. 29 Para efeito do disposto no artigo ante
rior, fica igualmente assegurada, se necessária à 
complementação curricular a matrícula dos abran
gidos por esta lei nos cursos de Farmácia
Bioquímica, independentemente de vaga." -

Art. 29 É vedado o exercício de análises .clínico
laboratoriais aos diplomados em Ciêricias Biológicas, 
modalidade médica, que tenham ingressado nesse curso 
após julho de 1983. 

Art. 39 Respeitado o disposto no artigo ari.terior, o
curso de Ciências Biológicas, modalidade médica, aprO~ 
v ado pelo parecer n9 107 (70, terá seu currículo redirecio
nado pelo Ministério da Educação e Cultura que, no 
prazo de 180 (cento e oitenta) dias, fará uma ampla rCvi-
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são, a fim de que sejam melhor definidas as especifi
cações ou opções que a modalidade comporta, bem 
como as disciplinas que as comporão. 

Art. 49 Os cursos de Ciências Biológicas, ao efetua
rem as inscrições para vestibulares destinados à modali
dade médica, divulgarão no edital a finalidade dos cita
dos cursos e recolherão dos inscritos declaração do cO
nhecimento desta destinação. 

Art. 59 Esta Lei será regulamentada, no que couber, 
pelo Poder Executivo. 

Art. 69 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 79 Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER No 863, DE 1983 
Da Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Resolução Jl9 lOS, de 
1983. 

Relator: Senador Passos Pôrto 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 

Resolução n9 105, de 1983, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Riachuelo (RN) a elevar em Cr$ 7.678.943,63 
(sete milhões, seiscentos e setenta e oito mil, novecentos 
e quarenta e três cruzeiros e sessenta e três centavos) o 
montante de sua dívida consolidada interna. 

Sala das Comissões, 3 de outubro de 1983,_- Lomanto 
Júnior, Presidente - Passos Pôrto, Relator - Alberto 
Silva. 

ANEXO AO PARECER N• 863, DE 1983 

Redação final do Projeto de Resolução n9 105, de 
1983. 

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

RESOLUÇÃO N• , DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Riachuelo, Es
tado do Rio Grande do Norte, a contratar operação 
de âédito no valor de Cr$ 7.678.943,63 (sete milhões, 
seiscentos e setenta e oito mil, no,·ecentos e quarenta 
e três cruzeiros e sessenta e três centavos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. !9 É a Prefeitura Municipal de Riachuelo, Esta

do do Rio Grande do Norte, nos termos do art. 29 daRe
Solução ri9 93, de li de outubro de 1976, do Senado Fe
deral, autorizada a contratar operação de crédito nova
lor de Cr$ 7.678.943,63 (sete milhões, seiscentos e setenta 
e oito mil, novecentos e quarenta e três cruzeiros e ses
senta e três centavos), correnpondentes a 4.099 ORTNs, 
considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 1.873,37 
(um mil, oitocentos e setenta e três cruzeiros e trinta e 
sete centavos), vigente em junho/82, junto à Caixa Eco
n_ômica Federal, mediante a utilização de recursos do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- F AS, des
tinada à construção de um Centro de Atividades Múlti
plas para o Desenvolvimento do artesanato, naquele 
Município, obedecidas as condições admitidas pelo Ban
co Central do Brasil no respectivo processo. 

_{\rt. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

PARECER N• 864, DE 1983 
Da Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Resolução n9 106, de 
1983. 

Relat9r: S~nador Passos Pôrto 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução n9 106, de 1983, que autoriza a Prefeitura Mu-
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nicipal de Mauá (SP) a contratar operação de crédito no 
valor de Cr$ 1.746.5_5_8.000,00 (um bilhão, setecentos e 
quarenta e seis milhões, quinhentos e cinqUenta e oito 
mil cruzeiros). 

Sala das Comissões, 3 de outubro de 1983.- Lomanto 
Júnior, Presidente- Passos Pôrto, Relator- Alberto 
Silva. 

ANEXO AO PARECER N• 864, DE 1983 

Redação final do Projeto de Resolução Jl9 106, de 
1983. 

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

RESOLUÇÃO No , DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Mauá, Estado 
de São Paulo, a contratar operação de crédito nova
lor de Cr$ 1.746.558.000,00 (um bilhão, setecentos e 
quarenta e seis milhões, quinhentos e cinqüenta e oito 
mil cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 

Art. }9 É a Prefeitura Municipal de Mauâ, Estado 
de São Paulo, nos termos do art. 29 da Resolução n' 93, 
de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crêdito no valor de Cr$ 
1. 746.558.000,00 (um bilhão, setecentos e quarenta e seis 
milhões, quinhentos e cinqüenta e oüo mil cruzeiros), 
correspondentes a 600.000 UPCs, considerado o valor 
nominal da UPC de Cr$ 2.910,93 (dois mil, novecentos e 
dez cruzeiros e noventa e três centavos), vigente em ja
neiro/831 junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A., 
este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacio
nal da Habitação- BNH, destinada à complementação 
de obras do Projeto CURA, na sede do Municfpio, obe
decidas as condições admitidas pelo Banco Central do 
Brasil no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O Expediente 
lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, projeto de lei que vai-ser lido pelo Sr. 19-
Secretário. 

J;: lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 254, DE 1983 

Acrescenta dispositivos à Lei Jl9 5.107, de 13 de se
tembro de 1966, que dispõe sobre o Fundo de Garan
tia do Tempo de Serviço. 

O Congresso Nacional decreta: 

A rt. J9 São acrescentados ao art. 89 após seus inci
sos I a III, da Lei n';' 5.107, de 13 de setembro de 1966, os 
seguintes parágrafos }9 e 29; 

"§ {9 Em qualquer das hipóteses de utilização 
da conta vinculada, previstas neste artigo, o banco 
depositário é obrigado a efetuar o pagamento ao 
empregadõ habilitado dentro do prazo improrrogá
vel de quarenta e oito (48) horas, contadas a partir 
da entrega do documento exigível para o saque 
(AM). 

§ 29 O descumprimento do disposto no pará
grafo anterior sujeitará o estabelecimento bancário 
à pena peCuniária de valor igual à quantia a ser sa
cada pelo empregado e, na reincidência, ao descre
denciamento como depositário do FGTS." 
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Art. 2" Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3~ Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Passados jã mais de dezesseiS anOs de experiêri.ciã-da·-
Lei n9 5.107,-de 13 de setembro de 1966, eis que o referi
do diploma ainda apresenta imperfeições ou omissões, 
redundando tais falhas, quase sempre, em prejuízo do 
trabalhador participante do FGTS. 

Esta questãO dos saques nas contas vinculadas, permi
tidos através do art. 8~', I a III, da Lei n'i' 5.107, por exem
plo, apesar de a ordem de serviço BNH-FGTS n~' 02(78, 
de 21 de dezembro de 1978, ter procurado disciplinar 
com certo rigor, impondo aos estabelecimentos ban
cârios o dever de dar imediato cumprimento às obri
gações que lhes cabem, o fato é que muitos participantes 
do FGTS, com direito a levantamento de importâncias 
em suas contas, continuam a ser desatendidos, menosM 
prezados, desrespeitados. 

Os bancos postergam ao mâximo poSsíVel o pagamenM 
to devido. 

Impõe--se, por conseguinte, que a própria Lei n~' 5.107; 
de 1966, onde estão consigi'údas as regras básicas de funM 
cionamento do FGTS, contemple a obrigatoriedade de 
tais pagamentos se realizarem dentro de um prazo razoáM 
vel (48 horas), sob pena de multa ou outras sanções, 
como aqui projetado. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 1983. - Nelson CarM 
neiro 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N< 5.107, DE 13 DE SETEMBRO DE 1966 

Cria o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço e dá outras Providências 

Art. 8"' O empregado poderá utilizar a conta--vincu
lada, nas seguintes condições, confornie se dispuser em 
regulamento: 

I- rescindido o contrato de trabalho, seja sem justa 
causa, provada, esta pelo pagamento dos valores a que se 
refere o art~ 6~' ou por declaração da empresa, ou ainda 
por decisão da Justiça do Trabalho, seja por justa causa 
nos termos do art. 483 da CLT, seja por cessação da ati
vidade da empresa ou pelo término do contrato de traba
lho por prazo estipulado, ou ainda no caso de aposenta
doria concedida pela previdência social, a conta poderá 
ser livremente movimentada. (Redação dada pelo 
DecretoMiei nl' 1.432, de 5M12M75). 

II - no caso de rescisão, pelo empiegãdo, sem justa 
causa, ou pela empresa, com jasta causa, a conta poderá 

· ser utilizada, parcial ou totalmente, com a assitênci3-do 
Sindicato da categoria do -empregado ou, na fãliã deste, 
com a do representante do Miriistério do Trabalho e Pre
vidência Social (MTPS), nas seguiiites sitUações, devidaM 
mente comprovadas: 

a) aplicação do capital em atividade comercial, indusM 
trial ou agropecuária, em que se haja estabelecido indiví
dualmente ou em sociedade; 

b) aquisição de moradia Própria e pagamento das res
pectivas prestações, nos termos do art. 10 desta Ie.i; (Re
dação dada pela Lei nl' 6.765, de 18-12M79). 

c) necessidade grave e premente pessoal ou familiar; 
d) aquiSição de equipamento destinado a atividade de 

natureza autónoma; 
e) por motivo de casamento de empregado do sexo fe

minino. 

111- durante a vigência do contrato de trabalho, a 
conta somente poderá ser utilizada na ocorrência das hiM 
póteses previstas n~s letras b e c do item II -deste artigo. 

(Às COTnísSOei-de Constituição e Justiça e de Fi
nanças) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O projeto lido 
será p_ublicado e remetido às comissões_ competentes. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A Presidência 
comunica- que,- nos termos do art. 278;do Regimento InM 
terno, determinou o arquivamento do Projeto de Lei da 
Câmara n9 33, de 1982 (n~' 1.309/79, na Casa de origeffi), 
que torna obrigãtóri"ã. a inscrição do dístico que especifiM 
ca nas embalagens de bebidas alcoólicas, por ter recebi
do pareceres contrários, quanto ao mérito, das comis
sões a que foi distribuído. 

O SR. PRESIDENTE- De acordo com deliberação 
ailterior de" Plenário, o tempo destinado aos oradores do 
Expediente da presente sessão será dedicado a comemo
rar o trigésimo aniversário da Lei n9 2.004, de 3 de ou
tubro de 1953, que criou o monopólio da União no setor 
petrolífero e instituiu a PETROBRÃS. 

Com a palavra o nobre Sr. Senador Nelson Carneiro. 

O_SR~ 1\ELSON CARNEIRO (PTB ~ RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidentée Srs. Senadores, a 
Nação festeja, hoje, o trigésíino aniversário da sanção da 
lei que criou a PETROBRÁS. Muitos dos que integram 
esta Casa participaram daquela histórica votação e traM 
rão seus depoimentos para os Anais da Casa. 

CumpreMme, porém, e este será o rumo de meu discur
sÕ~referir fatos anteriores que marcaram, na minha juM 
ventude, a luta pela descoberta do petróleo no País. Eles, 
hoje, estão incorporados no Volume VIII, desta coleção 
que público sob o título: "Palavras, leva-as o vento ... " 

Seria exagero, Sr. Presidente, dizer que o petróleo nasM 
ceu lá em casa. Mas, se examinarmos com serenidade os 
fatos, verificaremos que foi lá que primeiro se confirmou 
a existência do ÓleÕ-no Brasil. 

Em 1931, Marioel Inácio -Bastos, um jovem geólogo 
forni.ldo ria Escola Politécnica da Bahla; C de cuja turma 
havia sido_ pai'aninfo-lnea pai, pfofe.Ssof-de Geologia e de 

- Mineralogia daquela casa, foi despertado pela curiosidaM 
de de um líquido que era recolhido pêia população de 
Lobato, e que servia para alumiar a noite, usado nos fiM 
fós da gente humilde. Homem introvertido que era, BasM 
tos teve de se unir a um homem extrovertido, que pudesM 
se anunciar aos quatro ventos que aquele óleo era pe
tróleo. Assim, procurou Oscar Cordeiro, Presidente da 
Bolsa de Mercadorias da Bahia. Muitos que viveram na 
Bahia e certamente V. Exf, Sr. Presidente- conheceram 
aquele homem pequeno, irrequieto, falador que espalha
va por todos os cantos a notícia de que aquele achado 
era petróleo, enquanto Manoel Inácio Bastos, na sua inM 
troversão, estudava cientificamente o assunto. 

Recolhidas as amostras do óleo, foram elas levadas a 
meu pai. Ainda tenhO dfante dos olhos o momento em 
que lhe foram entregues alguns frascos e até uma lata de 
qUerOsene contendo um pouco do produto de Lobato. 
F ol- então que, no dia I Q de abril de 1933, o Professor 
Souza CarneirO deu uma entrevista ao vespertino Diário 
de Noticias, em que afirmava que ''O pettóleo de Lobato 
é rico em parafina e nenhuma semelhança tem com a 
ocorrência com outros brasileiros". 

Q__ importante é que já nesse momenio ele diziã,- em 
1933: 

"Assim, o petróleo, digo, o problema industrial 
do petróleo do Lobato, está satisfatória e plenamen
te resolvido com o minimum minimorum de despesas 

----e o maximum maximorum de resultados, devendo, 
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entretanto, o Brasil seguir inteiramente o exemplo 
do México, no relativo às concessões, para nunca 
nos queix<irniOs de nós mesmos." 

· Isso, no dia J9 de abril de 1933. 
Deputado, Sr. Presidente, coube-me oferecer mais tar

de projeto de lei assegurando modesta pensão à viúva de 
Manoellnácio Bastos e a Oscar Cordeiro, que continuaM 
va vivo, na minha modéstia baiana, deputado jovem, a 
proposta era tão pequena, Cr$ 300,00 para cada um, que 
o Relator da Comissão de Finanças, Horácio Lafer, au
mentou para Cr$ 500,00. Então, o Congresso concedeu 
uma pensão de Cr$ 500,00 à viúva de Manoel Inácio 
Bastos e outros CrS 500,00 a Oscar Cordeiro, pequena 
pensão que foi importante na vida daquele divulgador da 
descoberta do petróleo. 

Mas incluí, na sessão da Câmara de 18 de fevereiro de 
1952, essas consideraç_ões que aqui formulo, para mais ' 

- tarde nelas também transcrever notícia divulgada a res
peito do Professor Arquimedes Guimarães, catedrático 
da Escola Politécnica- da Bahia, e hoje residente em Belo 
Horizonte. Reproduzo notícia publicada por um jornal 
de Salvador, no dia 29 de maio de 1964: 

- "O Professo~ Arquimedes Guimarães (Uni
versidade da Bahia, jâ aposentado) entregou à P& 
TROBRÁS, nesta c.apital, uma garrafa e dois frasM 
cos de petróleo colhido no Lobato pelo engenheiro 
M"ã.nuel Ignãcio Bastos, falecido em 1932. As amosM 
trãS- Õfigillais estavam nos laboratórios da antiga 
Escola PoHtécnica, sob a guarda do Professor Souza 
Carneiro, e serviam para ensaios dos alunos. Em 
abríl de 1932, o Professor Antônio Joaquim de Sou~ 
za Carneiro referiuMse por escrito à coleta daquele 
petróleo." -

Com o recorte dessa notícia, recebi, Sr. Presiden
te, a seguinte carta, de 30 do mês passado, que deseM 
jo incorporar aos Anais, pelo que representa de hoM 
managem a um homem que vai ficando esquecido 
ileSte país- o saudoso engenheiro-geólogo Manoel 
Inácio Bastos, realmente o descobrir do petróleo 
nf:Sie país: 

- ·.~0 jornal não foi precisamente fiel, ao dar a 
notícia ao lado. Uma lata de gasolina, contendo pe~ 
tróleo, colhido no Lobato, em 1932 ou 1933, foi eri
tregue ·pelo- engenheiro Manuel fgnácio Bastos ao 
Professor Souza Ca-rneiro. Este levoiHi para o labo~ 
ratôrio de química da velha Escola Politécnica, em 
São Pedro. 

Os estudantes serviram-se durante alguns anos, 
desse petróleo para ensaios. Considerando que esse 
material viria a ter no futuro considerável interesse 
histórico, consegui guardar, até agora, uma garrafa 
e dois fracos do precioso óleo. 

Aposentado, recentemente, e em breve, de muM 
dança para Belo Horizonte, tomei a deliberação de 
entregar aquele material à PETROBRÁS, para que 
ve~ha a figurar nalgum Museu, mantido pela emM 
presa. 

No Diário de Notícias de I~' de abril de 1933, há 
uma entrevista do professor Souza CarneirO relaciO
nada com o fato aqui apontado. 

Cordiilmente, o velho amigo e admirador ass.) 
Archimedes Pereira Guimarães" 

Sr. Presidente, quando se recorda, e se recorda bem, o 
301' aniversário da criação da PETROBRÃS, seria neces~ 
sário lembrar estes que, no distante ano de 1932, des
cobriram e divulgaram o petróleo da Bahia, e em que 
a-penas se acreditou quando, em 1939, o Presidente Ge~ 
túfio-Vargas, tomou o que então se chamou um banho de 
óleo em Lobato. 

Sr. Presidente, outros falarão sobre a PETROBRÁS, 
sobre seus anos de luta, suas conquistas, seus equívoc_os, 
-os seus insucessos, suas vitórias. Cumpre--me recordar 
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com saudade esses dois pioneiros- Manoel Inácio Bas
tos e Oscar C6tdeiro- Que, antes de enviadO o projeto à 
consideração da Câmara dos Deputados, acreditaram na 
existência de petróleo no Brasil e bateram às portas do 
Departamento Nacional da Produção Mineral, sem que 
lhes fosse dada acolhida. 

A esses dois ilustres brasileiros presto, neste momeOto, 
a minha homenagem. 

Era o que tinha a dizer, Si. Presidente, Srs. Senadores.. 
(Muito bem! Palmas.) 

O "SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Passos Pôrto. 

O SR. PASSOS PÓRTO (PDS- SE. Pronuncia o se
guint_e discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Senado rompe o silênciO da segunda-feira para a ho
menagem ao milagre brasileiro que se chama PE
TROBRÂS. Afinal, há 30 anos, no dia 3 de outubro de 
1953, Getúlio Vargas, acompanhado de todo o Minis~ 
têrio, assinava a Lei nv 2.004, que "institui o monopólio 
estatal da lavra, pesquisa e exploração do petróleo". 
Encerrou-se aí a mais esplêndida batalha política a que o 
Brasil repulicano assistiu, envolvendo, sobretudo, milita
res, intelectuais e políticos. 

A luta pelo petróleo no Brasil começou realmente no 
Recôncavo Baiano- aliás, há poucos instantes, foi mo
tivo do discursO do nobre Senador Nelson Carneiro
quando o Engenheiro Manuel Inãcio Bastos localizou o 
óleo jorrando de uma cisterna em Lob_at_o, Homem 
pobre e idealista, procurou a ajuda de Oscar COrdeiro, 
que eu conheci quando Presidente da Bolsa de Mercado
rias da Bahia. Ambos se dedicam à pesquisa por Conia 
prória, a despeito das declarações oficiais de que o Brasil 
não tinha petróleo. No ano de 1933, Monteiro Lobato e 
outros criaram a Companhia do Petróleo Nacional S.A., 
que consegue desprendimento de gás em Riacho Doce
Alagoas. Depoi"s Monteiro Lobato, ele mesmo cria a 
Companhia de Petróleo do Brasil para atuar em São 
Paulo. A pretensão era perfurar um poço de dois mil me
tros, contra a média de 500 metros dos poços atê então 
perfurados. 

Todas estas iniciativas fracassaram pâr falta de recur
sos financeiros, levando os seus idealizadores à rufna. 
Mas deixaram os primeiros caminhos abertos à consta
tação de que havia petróleo no subsolo da nossa Pãtria. 

O Governo que atê então, através do Departamento 
Nacional da Produção_ Mineral do Ministério da Agri
cultura, negava a existência de óleo, passou a tomar ini
ciativas aceitando a ocorrência do ouro negro: instftuiu, 
então, o regime legal de hidrocarbonetos líquidos e gases 
naturais, pela Lei n'i' 36_6, de 11 de abril de 1938, e criou, 
também, naquele ano, o Conselho Nacional do Petróleo, 
que passou a dirigir a política brasileira desse hidrocar
boneto. Pelo Decreto-lei n9 395, marco importante na 
política petrolífei'a brasileira, foi declarado de utilidade 
pública o abastecimentO- nacionãl de petróleo, tendo em 
vista, entre outras coisas, ..... que o petróleo refinado 
constitui a fonte principal de energia para a realização 
do transporte, especialmente aéreo e rodoviário ... indis
pensável à defesa militar e econôrnica do_ País". Por 
abastecimento nacional de petróleo entendia~se a pro
dução, a importação, a exporúi.Ção, o transporte, inclusi
ve a construção de oleodutos, a distribuição e o comércio 
de petróleo bruto e seus derivados e a refinação de pe
tróleo, importado ou de produção nacional. _Além dis.so 
esse decreto-lei vedou a participação de estrangeiros na 
indústria de refinação. O Conselho Nacional do Pe
tróleo, por ele criado, tinha como funções principais ãs 
seguintes: a) autorizar, regular e controlar a impor
tação, a exportação, o transporte, a distribuição e o co
mércio de petróleo e seus derivados; e b) autorizar a ins
talação de quaisquer refiniirias ou depósitos, decidindo 
sobre sua localização, assim como a capacidade e pro-
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dução das refinarias e a natureza e qualidade dos produ
tos de refinação. Além disso, caberia ao CNP determinar 
limites, máximo e mínimo, dos preços dos prOdutos tefi
itados, opinar sobre a cOnveniência da outorga de autori
zaçãO de Pesquisa e concessões, "fiscalizar as operações 
das empresas da indUstria de refinação, etc. Finalmente, 
o Conselho Nacional do Petróleo passaria a realizar os 
trabalhos oficiais de pesquisa das jazidas de petróleo e 
gases naturais, podendo, inclusive, proceder à lavra e in
dustrialização dos respectivos produtos. 

_ Quan_do, afin8.l, foi descoberto o petróleo, em Lobato, 
a 21 de janeiro qe 1939, no Recôncavo Baiano, nomes
mo chão histórico do 2 de Julho, epopêia de libertação 
da Bahia,marco decisivo da nossa independência políti
ca, lavrou no País a lut~ pelo petróleo brasileiro, sabida 
a- SUa extraordinária importância e o seu alto valor eco
nômico. 

Em 1941, o Conselho Nacional do Petróleo propôs ao 
Governo o monopólio do Estado. Por outro lado, os 
trustes internacionais pressionavam, tentando participar 
das explorações petrolíferas. Como muitos admitiãln a 
participação do capital estrangeiro, foi craid6, em 1945, 
o Centro de Estudos e Defesa do Petróleo, para canalizar 
as" manifestações populares pela salvaguarda da riqueza 
nacional. 

Em 1947, teve início a elaboração de um projetO de fei 
que abordaria diversos aspectos do problema do pe
tróleo. O projeto ficou conhecido corno Estatuto do Pe
tróleo e permitiria a participação de capitais privados, 
nacionais e estrangeiros, em todas as atívidades relacio
nadaS com a indústria do petróleo, sob a forma de con
cessão. Aparentemente admitia-se que, a longo prazo, a 
solução mais adequada para o suprimento de petróleo 
seria o monopólio estatal. A curto prazo, porém, forçoso 
era reconhecer que as atividades de exploração e pro
dução não poderiam desenvolver-se satisfatoriamente na 
dependência de exíguos recursos orçamentários. Em vis
ta disto, uma política de concessões, com prazos varian
do entre 30 e 40 anos, permitiria não apenas aumentar a 
produção de petróleo, mas também arrecadar recursos 
que o próprio Governo poderia futuramente carrear 
para as atividades petrolíferas. As idéias expostas no Es~ 
tatuto foram veementemente combatidas. O Circulo Mi
litar, através da palavra do General Horta Barbosa, de 
intelectuais como Monteiro Lobato e forças nacionalis
tas desencadeadas rio meio universitário e político do 
País, derrubaram o Estatuto do Petróleo. 

Com o retorno do Presidente Vargas ao Poder, em 
1950, é encaminhado ao Congresso Nacional o projeto 
de lei, em 6 de dezembro de 1951, criando a Empresa Pe
tróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS: Este projeto de 
linha moderada sofreu combate das forças nacionalistas 
que, presentes no Congresso, influenciaram a sua refor
mulação. 

O Sr. Virgílio Távora- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. PASSOS PÓRTO - Com prazer, ouço o 
n-ubre Senador Virgílio Távora. 

O Sr. Virgílio Távora- Nobre Senador Passos Pôrto, 
acreditamos que, junto com os Senadores Dinarte Mariz 
e Nelson Carneiro,somos nós aqoi os rerriãilCscentes, 
neste Senad9, dessa luta. Veja V. Ex• a paixão de um mo
mento, muitas vezes, dada a solução de compromisso, 
como foi a PETROBRÃS, a que no decorrer do discurso 
de V. Ex• vamos nos referir; amainadas as paixões, pode
se chegar com compreensão aos resultados colimados. 
Olhando V. Ex•, neste momento, aí na tribuna, emínente 
Senador Passos Pôrto, fechamos os olhos, voltãmos ao 
passado e naquele casarão no Palácio Tiradentes, 
tembranio-nos daqules discursos inflamaâ.rss-imos, -aque
las lutas de Euzébio Rocha, Flores da Cunha, Odilon 
Braga, Bilac Pinto, nós próprios e tantos outros. Parecia 
não haver uma solução quando do envio, pelo então Pre~ 
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sidenie constitucional Getúlio Vargas, das mensagens 
469 e 470. Um grande ensinamento poderíamos tirar: o 
povo_brasileiro, estava à procura de todos os seus cami
nhos, na solução dos seus problemas magnos. Em. hora 
de crise como aquela, em que parecia que o País estava 
dividido entre puros e impuros, tais os epítetos que se 
rrocavam, chegou~se, pela compreensão, a um acordo, a 
cjue V. Ex• ·naturalmente vai-se referir- e vamos lhe fa
zer coro- de homens de responsabilidade e de bem, re
presentando o Governo, representando a OposiÇão- à 
época a nossa UDN lutando Contra PSD e PTB. Foi um 
acordo que deu como resultado a nossa PETROBRÂS. 
Era este o pequeno aparte que gostaríamos de fazer inse
rir no discurso de V. Ex' 

O SR. PASSOS PCiRTO- Recolho com muita hon
ra o depoimento de V. Ex• que realmente retrata a verda
de e, ao longo do meu discurso, V. Ex' vai ouvir referên::
cias a esses fatos. 

Enviado pelo Senhor Presidente da República, o pro
jeto recebeu 150 emendas, entre elas a de Euzêbio Rocha 
lnstituiil.do o monopólio estatal. Às oposições, naquela 
época capitaneadas pela UDN, deram seu apoio signifi
cativo às aspirações populares, representadas na partici
pação, entre outros, de Gabriel Passos, Luiz Garcia e Bi
lac Pinto, Afiur Bernardes também teve uma importante 
atuação na luta pela criação da PETROBRÁS. Da parte 
do Governo havia a boa vontade no estabelecimento de 
um diploma legal que atendesse ao consenso nacional. E 
foram designados assessores para acompanhar a trami
tação do projeto, como defensores do monopólio estatal, 
Alberto Pasqualini, Jesus Soares Pereira, Rômulo de Al
meida e João Neiva de Figueiredo, além de parlamenta
res de todos os partidos que davam sustentação ao Gõ
verno. Teve, então, o projeto a sua redação final no dia 
is de setembro de 1953, quando foi enviado para a 
sanção presidencial. Face a sua importância estratégica 
para a Segurança Nacional e ao seu valor económico 
prevaleceu, enfim, a tese monopolfstica. Criava-se a Pe
tróleo Brasileiro S. A. a 3 de outubro de 1953, pela Lei n"' 
2.004. 

Creio que a data de 3 de outubro escolhida para a 
sanção dessa importante Lei foi prevista para homena
gear a arrancada triunfante de Getúlio Vargas na Revo
lução de 30 e reverenciar os ideais daquele memorável 
movimento político e liberal da nossa Pâtria. 

Hoje, 30 anos depois da criação da PETROBRÁS, 
tendo em vista todos esses fatos e todo o longo debate do 
problema do petróleo no País, não é contradição afir
mar, não obstante todos os conflitos e choques de opi
niões, que a criação da empresa resultou de um consenso 
nacional. Esta ê, por certo, a principal força que a tem 
sustentado nessas três decadas~ Isto me parece importan
te num momento em que se destacam os êxitos técnicos e 
administrativos da PETROBRÁS, mas pouco se fala no 
que ela representou e representa em termos de afirmação 
econômica nacional. Hoje ela é um êxito, mas seria antí..; 
históríco afirmar que se trata apenas de um sucesso ad
ministrativo. A empresa sempre teve uma motivação 
fUndamental que a conduziu a esse êxito. 

Evidentemente o sucesso a-dministrativo é inegâvel, 
embora a empresa não tenha atingido ainda o objetivo 
principal da sua criação: permitir a auto-suficiência do 
País no setor de petróleo e derivados. 

É bom, no entanto, lembrar que quando a PE
TROBRÁS foi criada em 1953, o conhecimento sobre as 
bacias sedimentares brasileiras era ainda incipiente. É 
forçoso reconhecer que os técnicos alimentavam, então, 
grandes-espefanças de descobrir expressivas reservas de 
petróleo no País, até mesmo para atingir-se a auto
suficiência. Na época, o nível de consumo nacional era 
da ordem de 160 mil barris por dia e a PETROBRÃS 
produzia 3 mil barris no exclusivo Recóncavo Baiano. 
Hoje, o consumo é de c.erca de i .080 mil barris/dia e a 
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PETROBRÃS produzirá, em 19.84, em torno d6 440 inil 
barris/dia. Entendemos que a PETROBRÁS alcançou 
sucesso extraordinârio como organização nacional que 
inclusive foi capaz de, em período realtívamente curtõ, 
absorver teconlogia de um setOr compleXo" como- a irióús--=-
tria do ~tróleo. 

Em um breve retrospecto desde a sua criação pôde a 
Companhia, lutando contra a adversidade de abastecer 
um território de proporções continentaís, conseguir tor
nar o Brasil auto-suficiente na ·produÇão de derivados, 
desenvolver campos de petróleo em terra e no mar, criar 
a maior frota de petroleiros da América do Sul, implan
tar e desenvolver as bases da indústria petroquímica na
cional, colocar a nossa tecnologia em igualdade de conM 
dições com as grandes nações de tradição na atividade 
petrolífera e ampliar sua atuação na área internacional, 
pela exploração de petróleo em outros pafses e pela sua 
presença marcante nas relações comerciais com o exteM 
rior. 

O Sr. Helvídio Nunes - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. PASSOS PÓRTO -Com muita honra, nobre 
Senador pelo Piauí, Helvídio Nunes. 

O Sr. Helvídio Nunes - Eminente Senador Passos 
Pôrto, também na juventude vibrei, com a juventUde da 
época, nas 'ilórias alcançadas pelo nosso País no campo 
da exploração petrolífera. Ouvi, há pouco tempo, o 
magnífico discurso pronuncfado pelo Senador Nelson 
Caneiro, e sei da participa-Ção que, à épocil, prestoU em 
favor da tese vitoriosa do monopólio na exploração do 
petróleo. V. Ex• faz um magnífico discurso restrospectiM 
vo e, como o Senador Virgílio Távora, fez referência ao 
nome de Euzébio Rocha. Há poucos instantes, nas fo
lhas do jornal Folha de S. Paulo, li um artigo publicado 
por Euzébio Rocha, exatamente saudando os 30 anos da 
PETROBRÂS. Neste artigo, ele se diz autor do substitu
tivo n9 1 .595, de 1952, qu:e fOi" aprovado por unanimida
de, na Comissão de Segurança NaciOnal, em 7 de março 
de 1952, definindo o monopólio estatal dO petróleo tal 
qual se encontra na Lei n\l 2.004. E vale a pena, embora 
v. Ex~. há pouco; teithã oferecido dados a respeitá da 
produção de petróleo, vale a pena reproduzir o que Eu
zébio Rocha afirm\1,:. "A PETROBRÃS, malsinada pelos 
inimigoS de sempre, nos últimos quatro anos dobrou a 
produção de petróleo bruto, passando de cento e cinM 
qüenta e sete mil barris/dia em 1978 pãra treZen-toS e 
trinta mil bfd nos últimos dias de 1982.'' V ~Ex• jâ o fereM 
ceu dados mais atualizados, mas vale a pena ler os co
mentârios feitoS pelo então Deputado Euzébio Rocb:;c 
" ... Já os contratos de risco assinados com as multinacio
nais, há oito anos, não trouxeram: nenhuma contribuição 
·ao aumento da produção de petróleo." Quero, neste ins
tante, por conseguinte, a exemplo de_ Nelson Carneiro, 
juntar a minha palavra de aplauso ao discurso de V. Ex~ 
e ao extraordináriO trabalho que vem sendo desempeM 
nhado pela PETROBRÁS em nosso País. 

O SR. PASSOS PÓRTO- Agradeço o aparte de V. 
Ex• Eu só citefJ>oucos Parlãinentares que teriam partici
pado, de maneira mais ativa, no debate do projeto do Se
nhor Presidente da Repúblíca e dei mais uma ênfase aos 
representantes da UDN, visto que a História, ao lorigo 
dos anos subseqüentes, sempre procurou dizer qUe a P:f?
TROBRÁS e Urita- obra do Sr. Getúlio Vargas, de qUe 
não teriarri particípado todas as forças políticas e demo
cráticas do Pais e que a Lei n9 2.004 deve ser a lei mais 
importante do Brasil, pelo seu valor político. Gostaria de 
incluir entre os representantes que tiveram importância 
fundamental na sua aprovação um Senador do Estado 
de Goiás- que o Presidente estava me lenlbrãndo há 
poucos instantes- o nobre Senador Domingos Velasco, 
que era representante do Partido Socialista. Foi ele um 
dos homens importantes na hora da decisão do substituM 

tivo q~e fÕi apro~adO pela Câmara. Representava a 
UDN o Deputado Bilac Pinto, que tinha sido Õ aUtor da 
segunda emenda, e outros tantos parlamentares. Eviden
temente, eu não era parlamentar a essa época, mas 
acompanhei os fatos como estudante e participerdo mo
vimento nacional pelo monopólio estatal do petróleo, de 
modo que gostaria de fazer esta referência ao Senador 
Domingos V elasco e homenagear a representação de 
GOiáS, e, sobretudO, homenagear a lembrança que o nos
so Pres~dente teve há poucos instantes. 

O Sr. Virgflio Távora - V. Ex• permite um aparte? 

O SR. PASSOS PÓRTO- Ouço V. Ex• com muita 
honra. 

O Sr. Virgflio Távora- Nobre Senador são os anos 
passados no Parlamento que nos autorizam a dar este 
apafte. Há um pequeno _equívoco na afirmação do ex

-DeputadO Euzébio Rocha. V. Ex~ talvez não tenha ciên-
- cia de que fomos uma das pessoas mais envolvidas na Lei 

n\l 2.004, porque, sobrinho de Juarez, estreando no ConM 
g_r_~~so, defendíamos teses opostas às dele. Há de imagi
nar o constrangimento do sobrinho e amigo, no momenM 
to ... 

O SR. PASSOS PÓRTO .:_Numa campanha que se 
fez no País, naquela época, contra a posição do General 
Juarez Távora. 

. O Sr. Virgílio Távora- ... _em que se fez aquela cam
panha. Era uma posição muito delicada. De maneira que 
podemos dizer a V. Ex• temos ainda os documentos da
quela época, que o documento a que se refere o eminente 
ex-Deputado Euzêbio Rocha, o 1.595, não era substituti
vo: era um projeto por S. Ex~ apresentado, reagindo vio
lentamente contra as duas mensagens governamentais, a 
4W~ a 470 (projetos n•s 1.516 e 1.517 de 1951). A 469, 
que criava a PETROBRÃS, fruto justamente da aproM 
vação de um trabalho feito por Rómulo de Almeida eJe
sus.Pereira. A el8: foram apresentados outros diferentes 
substitutivos, aí sim, substitutivos, inclusive o da ENA
PE. Era.a.EmendaSubstitutiva n9 I do partido a que per
tencia V._Ex•, da UDN. Este substitutivo era algo abso
lutamente revolucionário à _época, conseguia ser ainda 
mais estatal do que o próprio 1.595. Aí é que citamos a 
Y. Ex~, como exemplo, o fato para o qual chamávamos a 
atenção de todos os representantes do PMDB, que as 
questões mais cOiltiaditórias, as questões mais violentas 
como foi àquela época, e V~_Ex• deve estar lembrando, a 
campanha "O Petróleo é Nosso", podem chegar a um 
termo de entendimento, quando ambas as partes se vêem 
justamente revestidas de boa vontade. E, neste momen
to, penntimo-nos lembrar a V. Ex• o nome daqueles a 
quem o Brasil deve, justamente, por serem membros de 
uma comissão que, enfim, acordou no substitutivo final 
do Projeto de Lei n\l 1.516 e ao 1.517, que correspondia 
às duas mensagens. Para não deixar passar a lembrança, 
diríamos: -Gustavo Capanema, que era o Líder do PDS; 
Bilac Pinto, pela UDN; Arthur Bernardes, pelo PR; 
Lopo Carneiro, pelo PTB e Campos Vergai, pelo PSP. 

O SR. PASSOS PÔRTO - Domingos Velãsco, 
como Senador, também ... 

-O-Sr. Vfrgílio TávOrã- Não, o acordo fui feito ria CâM 
mara.. Quando enviado ao Senado, o projeto de lei da 
PETROBRÁS sofreu pequenos retoques, como a parte 
dO respeito a direítos ãdq uiridos pÔr refinárias já existenM 

_tes; mas o grosso, o projeto, o acordo, fo(relatado por 
·um homem que foi uma das figuras mais expressivas des~ 
te Parlamento, a nosso ver: o seu adversário, Antônfo 
Balbiilo, que depoiS foi ser ministro de Vargas, na época. 
Era o depoimento que queríamos prestar; todos diZiam: 
era praticamente inipOssível ... E novamente nos dirigi
mos aos Senadores da Oposição como um-exemplo: ria é-
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poca, riinguém acreditava, pOr mais forte que fosse Ge
túlio Vargas, por mais ação que pudesse ter sobre seus 
comandados, que um acordo se fizesse, em torno da PEM 
TROBRÃS, mas foi feito. DesculpeMnos; era o aparte 
q-ue queríamos dar a V. Ex• 

O SR. PASSOS PÓRTO- O aparte de V. Ex• é va
liosíssimo e ficará incorporado, com _os próprios Anais 
da Casa, a respeito desse demorado e importante proble
ma tão discutidO pelas duas Casas do CongresSo, pela 
Imprensa, pelos Centros Cívicos do País. E gostaria até 
de n;:lembrar, numa homenagem a um Senador nosso, 
atualmente, o Senador Fernando Henrique Cardoso, de 
que o pai dele, o General Leónidas Cardoso, foi o PresiM 
dente do Centro de Estudos de Defesa do Petróleo, em 
São Paulo, e figura importantíssima na formação da opi
nião pública em favor do monop6lio estatal do petróleo. 

O Sr. Nelson Carneiro- Permite-me V. Ex• um apar
te? 

O Sr. Virgflio Távora - Senador Passos Pôrto, não se 
esqueça do General Euclydes Figueiredo, pai do atual 
Presidente, por coincidência. 

O SR. PASSOS PÓRTO -Mas este era no Rio de 
Janeiro, o General Euclydes Figueiredo. E também queM 
ro ressaltar a sua participação. Muíto_ bem, Senador 
Virgílio Távora. 

O Sr. Nelson Carneiro- O meu nobre colega, o Sena
dor Virgílío Tâvora, errou na zoologia, (Risos) porque 
ele faloq em Lobo Carneiro, eu acho que é Lobo Coelho 
e S. Ex• falou em l..oho Carneiro. 

O Sr. Virgilio Távora- É porque V. Ex• era a cabeça, 
(Risos.) 

O SR. PASSOS PÓRTO- Eu tenho a impressão de 
quf:-é Lobo CarneitÕ. E Lobo Cof:lho é um Deputado do 
PSD do Rio de J allciro que não era parlamentar nessa é
poca. E Lobo Carneiro. 

O Sr. Nelson Carneiro- Eu era Deputado nesse tem
po e nunca ouvi falar em Lobo Carneiro. 

O SR. PASSOS PÚRTO- Era o Campos Vergai do 
PSP e Lobo Carneiro. Mas vamos verificar isso depois. 

O Sr. Nelson Carneiro - Mas não é o assunto ... 

O Sr. Virgilio Távora- Não, não. t Lobo Carneiro 
mesmo. 

O Sr. Nelson Carneiro - t Lobo Carneiro1 

O SR. PASSOS PÓRTO - É Lobo Carneiro. 

O Sr. Virgílio Távora- Então, quem erra na zoologia 
sou eu. 

O SR. PASSOS PÓRTO- É V. Ex• 

O Sr. Nelson Carneiro- O quê mostra que já ê possí
vel fazer a conjugação do lobo e do carneiro, sem que se 
atritçm. !vias, o que eu queria, aproveitando a tolerância 
de V. Ex.', neste momento em que se saúda o 309 aniverM 
Sário da PETROBRÁS, era fazer e renovar um apelo, em 
nome de to_do o Estado do ~io, para que a PEM 
TROBRÃS se lembre que hoje, grande parte da sua prO
dução é recolhida no nor~e fluminense. E o norte flumiM 
nense atê hoje não recebe um níquel de royalty pelo óleo 
que produz. Tive a oportunidade, na Câmara dos Depu
tados ... 

O Sr, Virgílio Távora - Gei'al. Pedido geral de todos 
nós. 
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O Sr. Nelson Carneiro -Para ver V. Ex• q"ue eü agora 
traduzo o pensamento geraL Eu integrava, naquele tem
po, a rumorosa_ Bancada da UDN. Mas, corno bem 
acentuou o nobre Senador Helvídio_Nunes, e-tamb_éin 
reafirmado pelo Senador Virgílio Tâvora, a contribuição 
de Euzébio Rocha, integrante do Partido Trabalhista 
Brasileiro foi, sem- dúvida, importante. Ele se tornou iim 
dos vanguardeiros da idéía, da privatização ou da estati
zação do petróleo no País. Essa referência, eu a que-ria 
fazer a qualquer legion-ãrio,-hoje afastadO daS lides par
lamentares; ele deixou no Congresso um traço da sua 
brilhante atividade. 

O SR. PASSOS PÔRTO - Nobre Senador ~eJson 
Carneiro, V. Ex• tem razãO. O Deputado Euzébio Rocha 
tem duas importâncias na bafalha do petróleo: a primei
ra, na luta pela derrubada do petróleo que era uma men
sagem do Presidente Outra; e a segunda, quando ele foi .o 
autor, realmente, das 150 emendas que fizeram o mono
pólio estatal. 

Eu gostaria de_ ressaltar agora, o que não está no meu 
&;curso, mas eu aproveitaria pãra fazer um ã.pelo ao 
Líder do meu Partido e aliãs a t_od_os os Líderes presen
tes, de que já estã em tramitação no Senado um projeto 
que nós fizemos com o Deputado Bulhões, de A lagoas, e 
com o Deputado Antônio Florêncio, ·estabelecendo o 
royalty na Plataforma Continental aos Municípios e Es
tados que com ela confrontam. 

Esse projeto demorou 4 anos na Câmara, em marcha 
de vai e vem, mas afinal, há poucos meses, ele foi aprova
do pela Câmara dos Deputados e encaminhado ao Sena
do. Ele já tem parecer faVorãvel na Comissão de Minas e 
Energia, dado pelo nobre Senador Gabriel Hermes, e_jã 
estã na Comissão de Economia, cujo Relator é o nobre 
Senador João Castelo, também com o parecer favorável. 

Como se fazer essa justiça aos Estados produtores de 
petróleo que têm petróleo só na Plataforma Continental, 
que é o caso do Estado do Rio, na Bacia de Campos, e o 
meu Estado? Por exemplo: 2/3 da noss-a prOdução de pe
tróleo é da Plataforma, nós estamos perdendo royalties 
que nos são devidos pelo princípio de analogia, já que o 
temos em terra, na bacia sedimentar. O nosso Estado re
cebe o royalty, mas não o recebe na Plataforma Conti
nental. E é uma reiVíildicação que se baseia até UO Oliei
to Internacional de confrQlltação, sendo Plataforma 
Continental, as terras são vinculadas a um Município ou 
a um Estado confrontante. Isto tem sido uma luta antiga 
do meu Estado. Jã fizemos apelo desde o Presidente Gei
sel, a todos os outros Presidentes e tem sido motivo unâ
nime de reivindicação de todos os produtores de petróleo 
na plataforma. AHãs o Estado do Ceará, A lagoas e o Es
tado do Pará, recentemente ... 

O Sr. Virg:t1io Távora - O nosso Líder aqui... 

O SR. PASSOS PÓRTO - .. estão com um poço 
promissor, de grande possibilidade de produção comer
cial. Nós temos já o Estado do Rio Grande do Norte, 
Sergipe,- :A. lagoas- e -sobretudo- -o--Estado -do- Rio -de-Janei
ro. O Secretãrio de Minas e Energia daquele Estado 
acompanha a tramitação desse nosso projeto que ê o que 
está mais próximo, em que pese haver uma série de ini--~ 
ciativas nesse sentido. 

Sr. Presidente, prossigo: 

A Companhia tem trazido também inú-meras vantá
gens diretas e indiretas para o desenvolvimento económi
co e social do País. Além da economia de divisas, de-Sua 
significativa participação nà forniação da rend~do set.or 
industrial, do nível de investimentos, dos empregos dire
tos e indiretos que proporciona, atividade petrolífera na
cional também tem sido fator dinâmico de desenvolVi
mento regional. 

Muitos Municípios e Estados brasileiros, a exemplo 
do meu Sergipe, têni sua ãtívidâ:de eCoriômica e o seu de-

senvOfVirilerito social proporcionados pela Presença da 
PETROBRÃS. Diretamente. através de pagamentos de 
impostos ~- "royaltíes" pela produção de petróleo e gás 
natural, construção de-estradas e outros benefici6s-e, in~ 
díretamente, pela fixação de indústrias-satélites emelbo
da de condições de v_ida. A presença da PETROBRÃS 
ajudou a solucionar muitos problemas de comunidade, 
como higient;:._ trabalho, educação e _saúde. 

Outro ·aspecto relevante a considerar _é que a PE
TROBRÃS tem incentivado a participação do empresa
riado nacional nos seu& empreendimentos, beneficiando 
a economia interna e transferindo para o País a tecnolo
_gia indispensável a seu desenvolvimento e à especiali
zaç~o de m~o-de-obra. Nosetor de fabricação de mate
riais e equipamentos tem sido marcante o estímulo dado 
para substituir produtos importados por similares nacio
nais, atuação que contribui de forma relevante para o 
surgimento de uma _constelação de indústrias privadas, a 
criação de associações de classe e a ampliação do merca
do interno de mão-de-obra. 

Além dessa fantástica atuação direfa, a PETROllRÁS 
a fim de_ atender às necessidades da economia nacional, 
constituiu seis subsidiárias que operam inclusive através 
de companhias controladas e co[igadas, resultando num 
complexo industrial e comercial. Essas subsidiárias reali
zam um trabalho de complementação econômica, atuan
do em áreas carentes da presença do Estado para seu ple
no desenvolvimento. A primeira subsidiária da PE
TROBRÁS - a PETROQUISA - foi constituída em 
dezembro de 1967, como forma de dehníf a política de 
atuação do Estado no setor petroquímica. Diante da ex
pectativa de grande crescirt?-ento dessa indústria no Pajs, 
a PEiROQUISA veio estimular a integração das áreas 
estatal e privada, garantindo o fornecimento de 
matérias-primas a preços estáveis e competitivos. 

Em .decorrência do crescimento da participação da 
PETROBRÁS Do mercado de distribuição de derivados 
do petróleo, foi constituída em 1971 a··PETROBRÃS 
DiStribuidora S.A., que compete em igualdade de con
dições com as demais companhias distribuidoras. A 
BRASPETRO fOi criada em 5 de abril de 1972 pa"ra "de
senvolver, fora do território nacional, as atividades de 
exploração, produção, industrialização, comércio, trans
porte, importação e exportação de petróleo e outros hi
drocarbonetos líquidos e gasosos e seus derivados", Até 
1975 atuou também como.''trading company", buscan
do abrir novos mercados para produtos brasileiros de ex
portação. A ativida:de, no entanto, assumíu tal impor
tância que foi -Cfcsdobiada Cm uma nova subSidiária, a 
INTERBRÃS, cujo objetivo fundamental é conquistar 
novos mercados para produtos tradicionais da pauta da 
exportação do País. -

A PETROBRÁS Fertilizantes S.A. - PETROFÉR
TIL- data de março de 1976 e objetiva executar o pi-o
grama de produção de insumos agrícolas básicos, visan
do a auto-suficiência do País no se to r. 

Criada em fevereiro de 1977, a PETROBRÁS Mine
raç_ãa:_S..A~~-.PEIROMISA_e_dep.ois__EETROMJN, tem 
como firialidade a pesquisa, industrialização e comercia
lização de minerais e é justificada pelo fato de que a Ln
tensa atividade exploratória exercida fez com que a PE
TROBRÃS acumulasse grande acervo de conhecimentos 
geológicos, base para o levantamento e avaliação de ou
tras Potencialidades minerais do País. Aliás, eSsa: empre
sa ê dirigida pelo eminente cearense engenheiro Edilson 
Melo Távora. 

Verifica-se, assim, que as atividades das subsidiárias 
da PETROBRÃS, embora estejam situadas fora da juris
dição do monopólio estãiaC são desenvolvidas em áreas 
carentes da presença do Estado. Resultando numa re
lação custojbenefício- extre-iiüU:nente- faVorável parà o
País, 

Está ai, Sr. Presfdellte e Srs. Senadores, a fantástica 
hístória econômica e administrativa de uma das maiõreS 
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empresas do Mundo,- é a vigésima empresa entre as 
500 maiores- que em 30 anos fez uma holding maior do 
que muitos países. É um Estado fazendo a Nação brasi
leira na sua luta pelo desenvolvimento, pela auto~ 

sUficiência, pela expansão e pela sua independência. 
Acreditam~s que a PETROBRÁS foi o melhor momen
to da história poHtica do País. Fruto do diálogo, do de
bate, da luta e da __ controvérsia. Nela o Congresso teve 
uma participação decisiva. A ele coube recolher as aspi
rações populares e transformá-las no texto definitivo da 
Lei n~> 2.004. E ao loi'lgo destes 30 anos do seu desempe
nho tem acompanhado com críticas e aplausos, dando à 
evolução do próprio País, a colaboração dos seus deve
res constitucionais. 

Ao saudar hoje, em nome do meu Partido, os 30 anos 
da gloriosa PETROBRÃS, creio que não só estQu evo
cando o êxito crescente dessa poderosa empresa pública, 
mas me congratulando corpo desenvolvimento econômi
co e político do nosso País, com os caminhos escolhidos 
para a sua libertação e com o modelo de regime que va
mos construindo, de debate, de participação e de luta de
mocrática. 

Ao Senado da RepUblica, à Câmara dos Deputados, 
as homenagens do povo brasileiro pelos 30 anos dç, "O 
Petróleo é nosso". 

Muito obrigado. (Muito _bem! Palmas. O orador é 
cumprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) ~ Concc> 
do a pàlaVra- ao nobre Senador Mário Maia, que falarâ 
pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro. 

O SR. MÁRIO MAIA (PMDB - AC. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Corpo preâmbulo do pálido discurso que pretendemos 
fazer nesta Casa, em homenagem aos 30 anos de aniverM 
sário d~ PETROBRÁS, desejo ler, para que fique trans
crito nos anais desta casa, o início de uma análise sobre o 
assunto, subscrita pelo Jornalista Luís Nassif e publica
da na Folha de S. Paulo de ontem, sob o título "Petróleo 
-ê ~O~so", página- esquedda da história. 

Passo a ler, Sr. Presidente: 

"Há trinta anos chegou ao final, por vitoriosa, a 
mais importante manifestação popular da história 
do BrãSfJ: Màis ampla do que a Abolição, mais re
presentatiVa do que a Proclamação da República, a 
Campanha do "petróleo é nosso" conseguiu mobili
zar durante cinco anos seguidos- de 1948 a 1953 
- militares, estudantes, operários, intelectuais, 
donas-de-casa, comunistas, conservadores, reunidos 
em torno da genérica denominação de "nacionalis-
tas". -

A campanha começou a tomar forma nos jornais 
alternativos da época. Extravasou para o meio estu
dantil e militar. Ganhou as ruas e, a partir daí, con
quistou o COngresso. A vitória foi sacramentada a 3 
de outubro de 1953, com a aprovação do Projeto de 
tet fiil":too4; C"iicii'ICki- ii P-ETROB.RAS e- iD-SiitUíridO 
o monopólio estatal do petróleo. 

Depois dela, o Brasil nunca mais seria o mesmo. 
E não propriamente em função de PETROBRÁS: 
Naqueles cinco anos, os partidos políticos ganha
ram matizes ideológicas inais" definidos. 
ManifeStou-se pela primeira vez, em toda a sua in
tensidade, a questão militar que dividiria irremedia
velmente o Exêrcito cm duas correntes de pensa
mentos: o chamado grupo sorbonne, com instru
mentação teórica fornecida pela Escola Superior de 
Guerra, e a ala nacionalista, expurgada da corpo
fação após 64. 

No campo estudantil, ela apressaria a criação da 
União ~ta._dual dos Estudantes e da União Paulista 
dos Estudantes Secundários. D~ria projeção nacio
nal à União Nacional dos Estudantes e ajudaria a 
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formar a nova geração, que dominaria a cena políti
ca de 1950 a 1964. 

Com a campanha, o conceito de naçionalismo ad
quiria forma e substância. O niovimento de massas 
ganharia expressão política. E a polarização politica 
manifestada em torno do tema do monopólio se 
aprofundaria nos anos seguintes, marcando todos 
os episódios políticos subseqUentes - da morte de 
Getúlio ao movimento de 64. 

Consumado o golpe de 64 os principais líderes do 
movimento ''o petróleo é nosso" sumiriam da cena 
politica. Militares e funcionários -públicos foram 
aposentados; políticos~ cassados; os intelectuais, 
amordaçados e a história da campanha, pratica
mente varrida da memória nacional. 

Nesta segunda-feira, nas comemorações oficiais 
dos trinta anos da PETROBRÁS certamente não 
serão citados os principais nomes dO mo\'imento. 
Mas talves alguém se lembre de colocar flores no tú~ 
muJo do general Horta Barbosa, sua maior expres
são. Ou então, de telefonar para Mário Bithencourt 
Sampa-io, persona&em da história que passa seus úl
timos anos de vida no mais absoluto ostracismo. 
Não faltará quem se recordará das verrinas de Mat
tos Pimenta ou Gondin da Fonseca, dois dos mais 
brilhantes jornalistas do movimento. 

Mas a homenagem oficial se fará a Ueki, Geisel e 
ao estado-maior da PETROBRÁS. Afinal, quem 
conta a História são os vencedores. 

Sr. Presidente, Srs. senadores: 

Nesta crise que vivemás hoje, no tumullo de ambições 
e paixões violentas que marca -o final do Século XX no 
Brasil, coexistem aspectos de maior ou de menor gravi
dade. O mais- sério, entretanto, é o Sentimento, que se ge
neraliza, quanto à nossa capacidade de superar as difi
culdades. Desencantados, os brasileiros põem em dúvida 
a essência da nacionalidade; sufocados pelas pressões 
políticas, sociais e económicas, estamos perigosariiente 
próximos da desestima e da insegurança sobre as pró
prias potencialidades como povo e como Nação. 

É nesta hora que as vozes conscientes e lúcidas se fa
zem necessárias,- para afirmar as virtudes nacionais e 
para relembrar à sociedade os episódios que comprovam 
a grandeza da Pátria e a força de sua gente. 

Hoje, dia 3 de outubro, ê uma das datas mais significa
tivas da História do Brasil. 

O Senado da República está reUnido, em Sessão festi
va, para comemorar o 309 aniversârio da Lei n' 2.004, 
que instituiu o monopólio estatal do Petróleo e criou 
uma empresa para geri-lo - a PETROBRÁS. -

É um fato de grande significado, que não pode ser exa
minado à luz da realidade atual. Temos, agora, centenas 
de empresas estatais, agindo em todas as esferas da ad
ministração pública, desde a federal até a municipal; en
contramos, a cada instante, novas entidades vinculadas 
ao Governo, trabalhando nas mais diversas atividades 
econômicas - uma fartura de siglas que terminou por 
esvaziar e banalizar a presença do Estado na operação 
direta da economia. 

Há 30 anos, entretanto, o quadro era outro, bem dife
rente do atual. 

Quando Getúlio Vargas assumiu a Presidência daRe
pública, eleito pelo voto direto, secreto e universal dos 
brasileiros, tinha compromissos profundos com a His~ 
tória da Pátria. Ainda tisnado pelos erros do Estado No
vo, o grande estadista buscava redim.h:-se perante os bra
sileiros desgostosos com aquele período sombrio; ele 
queria passar ao futuro como ·uma lembrança positiva, 
marcadamente democrata e visceralmente nacionalista. 

Essa obstinação custou-lhe a vida. 
Sem uma economia sólida, a independência do Brasil 

seria apenas um grito solitário, às margens de um riacho, 
num final de inverno paulista. E, sabia Getúlio, para ser 
verdadeiramente uma nação soberana, o Brasil precisava 
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se fazer auto-suficiente, era indispensável realizar um gi
gantesco programa energético. 

Mais, ainda, sem dominar a produção, o processa
mento e a distribuição de combustíveis, tOdos oS Sonhos 
libertários se tran.S:formadam em pesadelos, perder-se
iam em noites inSones. 

O Petróleo, jâ se afigurava assunto prioritário, indis-
pensável ao desenvolvimento do País. 

Começou, então, o poderoso movimento espontâneo 
- dci poVo brasileiro, a fermentação Social que gera gran

des mudanças. 
Todos os -setores dã Sociedade se engajaram, instinti

vamente, na luta pelo futuro. Estudantes, trabalhadores, 
intelectuais e políticos, irmanados, foram-se contami
nando pelos germes da consiência e, numa explosão na
cloilãl, surgiu o brado: "O Petróleo é Nosso"! 

Onde houvesse um brasileiro lúcido, havia certeza de 
que a batalha do Petróleo era um marco na emancipação 
nacional, certeza que se mostrava a cada dia mais sólida, 
ante o avanço da reação estranguladora do movimento. 

E como era ampla esta reação! 
OS -anais dO Senãdo Federal e os da Câmara dos De

putados tambêm, aí esfão, para niostrar que a conquista 
do monopólio estatal do Petróleo não se fez sem luta. 
Consultando os registras daqueles dias, encontramos 
[ormidáVC:ís ·aeOa-te·s ·entre os defensores da autonorrii3. 
energéticã e os "que pregavam a eterna subordinação aos 
interessês alienígcinas; grandes homens se tornaram ain
dã mais gigantescos nessas pelejas parlamentares, sem 
vacilar um momento sequer, sem esmorecer nem se dei-

--xar comprometer pelas imensas forças antagônicas. 
__ -Eram, todavia, contradições que vinham de longe. 

A Lei n' 2.004 foi esCrita: com o sangue de muitos ir
mãos e publicada sob o impacto de violências e, até mes
mo, de mortes. AutêntiCos mártires da soberania energé
tica foram baleados, presos, submetidas a suplícios-e ve
xames pela repressão; a juventude saiu às ruas, liderada 
pela União Nacional dos Estudantes, e patrocinou cora
josamente, comícios e atas públicos dissolvidos com vio
lênciã-petas forÇas repressOras. 
~da maior justiça que se façam registras particulares 

nessa batalha. O destaque devido à UNE é_ merecido, 
porque foi na questão do Petróleo que a entidade sedi
ment9U seu prestígiO junto à nacionalidade, a força que 
lhe permitiu sobreviver a duas décadas de estrangula
mento sistemático e arrasador. Relembro, com respeito
sa gratidão, a mocidade e o nacionalismo de Roberto 

_Gusmão, então presidente da UNE; de Regê Ferreira, 
que projetou desde São Paulo a mesma energia que tan
tas páginas gloriosas escreveu em nossa existência Como 
Nação. Como deixar de mencionar Monteiro Lobato, os 
a:tliafS advogados Raimundo Paschoal Barbosa, Agenor 
Parente e Adalberto Mauro Contador, quando se festeja 
a lei de emancipação do Pe!róleo no Brasil? 

Não se pode falar em petróleo no Brasil sem enaltecer 
as figuras singulares dos Generais Horta Baroso e Leôni
das Cardoso, este último o pai de nosso brifhante colega, 
Senador Fernando Henrique Cardoso, herdeiro de sua 
coragem cívica e sua formidável formação humanista. 

-Sr. Presidente, Srs. Senado-res, os jornalistas dé hoje 
devem conhecer o trabalho, a serena bravura de seus pre
cedentes, como Flávio Rangel e Mattos Pimenta- dois 
gigantes na batalha do petróleo. O Senado Federal pos
sui, em seus arquivos, tesouros de patriotismo destacan
do DJ-Omentos memoráveis, nos quais se ouviram ou re
percutiram -palavras e gestos magníficos. 

Landulpho Alves, no auge da grande polémica, era um 
obstinado defensor do monopólio. Nas palavras do sau
doso colega, o meu ilustre e inesquecível conterrâneo, 
Senador Adalberto Sena, ele dizia que Landulpho Alves 
•"abria e iluminava as sessões com petróleo!" 

Os sofisticados tapetes e a luXuosa decoração deste 
Plenário, Sr. Presidente, Srs. Senadores, são sucessores 
das salas n10násticas do Palácio Monroe, onde a sorte da 

--e-nergia brasileira foi decidida. Os arguinentos contrários 
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eram demolidos, um a um, por Arthur Bernardes, Kergi
naldo Cava.lcanti, Alberto Pasqualini e Domingos Velas
co, assim como são, hoje, execrados por nós, herdeiros 
do civismo e do nacionalismo daqueles heróis parlamen
tares, os argumentros negativistas de nossa soberania. 

Sim, porque os argumentos não mudaram ou muda
ram muito pouco- eArthur Bernardes já dizia, em arti
go publicado na imprensa carioca, em 1948: 

"Os candidatos ao nosso petróleo insinuam que 
o Brasil não deve nacionalizar a sua indústria pe
trolífera, porque "o Estado administra mal". E por
que o Estado administra mal, entendem que se lhes 
deve entregar a exploração_da indústria.( ... ) Os bra
sileiros é que devem resolver, por si, o problema do 
seu petróleo, de acordo com os interesses da 
Nação". 

"Esses interesses", acentuava Bernardes, "con
sistem principalmênte- em acautelar-lhe o futuro no 
que respeita ãs necéssidades do seu consumo, e em 
explorar comercialmete o combustível, de modo a 
tirar dele os recursos indispensáveis à satisfação-de 
seus encargos". 

"Não é natural", concluiu Arthur Bernardes, 
"que estranhos intervenham em assuntos de nossa 
economia interna, nem devemos hesitar em adotar 
uma atitude de defesa em matéria como essa, capaz 
de preservar ou comprometer o futuro da Nação. A 
hora que soa impõe-nos o dever de agir sem reser
vas, por tratar-se de questão de vida ou de morte 
para a nossa Pfttria". 

- Esse é o- espíiíto da Lei 2.004: a criação da PE
TROBRÁS foi a conseqüência de uma determinação 
maior, a de atingir auto-suficiência na produção e no 
abastecimento interno de derivados de petróleo. A PE
TROBRÁS é importante corno instrumento, mas não é 
um fim em si. 

-A falta de consciência a esse pressuposto distorceu e 
prejudicou a plena consecução dos projetas energéticos. 
~ uma anâlise críticil, em última instância uma au

tocrítica de toda a Nação: atingiu a Lei2.004 seus objeti
vos? 

Em linhas gerais, é evidente que sim, apesar de erros 
que chegam mesmo a ameaçar sua própria essência. A 
PETROBRÁS, nesses 30 a-rioS, desViOu-se alguns graus 
do curso traçado: antes da grande crise dos anos 70 
descuidou-se da produção intrafronteiras. 

Matematicamente correta, sua opção trouxe prejuízos 
políticos e fii-tanceiros para tod-O o País. A PETROBRÁS 
não foi criada para ser mais urria "blue-ship" nas Bolsas 
de Valores, privilegiar o lucro e a rentabilidade acio
nária: sua tarefa precípua é procurar petróleo, para 
libertar~nos de injunções que fogem a nosso cOntrole. 

O Sr. VirgOio Távorã __::Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MÁRIO MAIA - Com muita satisfação, 
nobre Senador Virgílio Távora. 

O Sr. VirgOio Távora- Eminente Senador, íamos in
cluir justamente um aparte ao pronunciamento da Opo
sição que certamente se faria, numa data para nós tão 
grata quanto esta dos 30 anos da PETROBRÁS, e cha
marmos a atenção da Casa para 'algo de que poucos es~ 
tão se dando conta. ~ que, apesar de tão criticado, com 
os desvios que, realmente somos os primeiros a reconhe
cer existirem e que se procuram sanar, no complexo PE
TROBRÁ.S, não vamos falar daqui a muito anos, já no 
ano de 1983, que é este, importando de sete a sete e meio 
bilhões de dólares, em compensação, já exportará três e 
meio a quatro bilhões de dólares em produtos acabados. 
Em 1985, para surpresa geral de todo o Brasil, na afir
mação de que realmete o seu princípio básico estava cer
to, e com todos os pequenos erros, acertos e desarcertos, 
com uma certa macrocefalia que sempre aparece quando 
uma entidade tem dentro .da economia da comunidade a 
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que pertence tanta força, tanto poder, em 1985, nós não 
gastaremos com o complexo PETROBRÁS, um único 
dólar. O que nós ímp~rtarmos em produto bruto, em -peR 
tróleo, teremos, em termos de dólares, um montante 
igual. Vê V. Ex~ e aqueles que há tantos anos, corno nós, 
vimos saindo do naaa, que alegria, que orgulho telnos 
em verificar a einpresa Iios tirar do maior de todos os 
gargalos de hoje, que é o garlalo energético, da impo
sição de produto_ tão precioso. 

O SR. MÁRIO MAIA -Agradeço a intervenção de 
V. Ex• e a registro com muita satisfação em meu discur
so. Veja V. Ex• como a consciência nacional estava. Certa, 
e como certa está sempre, quando são postos à mesa da 
discussão os grandes problemas nacionais. Nós às vezes, 
individualmente, com arroubos de patriotismo, ntas por 
pensarmos indivídualmente ser donos da verdade nos 
desviamos do curso da história, que é fe-ita através da 
consciência coletiva da Nação. 

O Sr. Henrique Santillo- V. Ex• me permite uni apar
te? 

O SR. MÁRIO MAIA - Deixe-me apenas concluir a 
minha resposta. 

E agora, nobre Senador Virgílio Távora, quando esta
mos nos preparando, depois de vinte anos de obscuran
tismo e de desvios dessa consciência da grande sabedo
ria, da consciência da Nação, nós estamos agora, neste 
dia, trazendo o- fato presente para comemorá-lO, o ani
versário dos 30 anos da PETROBRÁS, fazendO algumas 
críticas dos desvios que ela sofreu, quando os homens ti
veram esta singularidade a que acabei de me reportar. 

Mas, reafirmando que estava a Nação brasileira certa 
quando estabeleceu o monopólio estatal do petróleo, 
aqui estamos enfatizando a·-desvio, sem críticar hoje õ 
complexo. A PETROBRÁS é uma das 20 entre as 500 
maiores da mundo, e sem querer desconhecer este fato, 
mas nos exaltando com ele, estamos criticando apenas o 
desvio, em determinado momento, da sua filosofia, da 
sua politica qu"e, direcionada pelo governo, deixou um 
pouco de lado a sua finalidade principal, que era a pes~ 
quisa do petróleo, a que felizmente agora nós estamos 
voltando, parece, dando novamente ênfase a este seg
mento do programa petrolífero - não só da pesquisa do 
petróleo, mas na procura de outras fontes alternativas de 
energia. 

O Sr. Henrique SantUlo- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MÁRIO MAIA - Ouço o eminente Senãdi>r 
Henrique Santillo. 

O Sr. Henrique Santillo- ~V. Ex•, nobre Senador 
Mário Maia, autor da proposição que homenageia hoje 
eSta grande vitória do povo brasileiro - a PE~ 
TROBRÁS, sem dUvida, um dos pontos altos, tãlvez- o 
mais alto, das vitórias po'pulares na história de nosso 
País. A meu ver, ao contrário do que se disse, o movi~ 
menta "O Petróleo é Nosso" deve servir de exemplo ao 
atual Governo, porque mOvimento popular de mobili
zação de consciêõ.cla, de mobilização do povo, dele par~ 
ticipando todas as instituições da sociedade civil, e tam~ 
bém militares, movimento que durou longo tempo, 
transformando-se na maior mobilização popular deste 
País, a mais bem organizada mobilização popular, e 
grandemente vitoriosa, porque o GoVerno de então, um 
governo democrãtico, soube entender o clamor popular, 
dobrou-se à vontade polftica do povo e acab_ou enviando 
ao Congresso Nacional uma mensagem que, com grande 
participação, com extraordinária participação de tantos 
parlamentares lembrados por V. Ex•, lembrados pelo 
eminente Senador Passos Pôrto, lembrados pelo eminen
te Senador Nelson Carneiro, acabou redundando no mo
nopólio estatal do petróleo e na fundação da PE
TROBRÁS. Tal fato deveria servir de exemplo, para nós 
todos, incluindo-se o Governo deste País, neste momen-
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to de crise. Neste momento de crise, não cabe a ninguém 
manter-se em posições irredutíveis. Posicões irredutíveis, 
neste momento, quer de um lado, quer de outro, poderão 
levar a indesejável confronto. Confronto entre partes, 
confronto entre Legislativo e Executivo, confronto entre 
partidos, talvez não seja o que a Nação queira. Aliás, es~ 
tou convencido de que é o que a Nação não quer neste 
momento. V. Ex• traz muíto bem à Casa a lembrança da 
PETROBRÁS, e a critica - como todos nós a critica
mos, por suas gestões antidemocráticaS, por Suas gestões 
fechadas, por sua burocracia empedernida, fria, ãlgida, 
insensívçl aos clamores Q_o _povo e à fiscalização do Con
gresso Nacional. Vamos dar passos conseqüentes. Va
mos fiscalizar a PETROBRÁS, vamos fiscalizar outras 
empresas estatais, vamos continuar defendendo a pre
sença do Estado nos setores estratégicos da economia 
brasileira, mas com o fortalecimento do Congresso Na
cional e com a gestão democrática dessas empresas, as
sim como do próprio Governo, do próprio Executivo, da 
própria administração direta. Eis, portanto a meu ver, 
como V. Ex• traz muito bem à lembrança da Nação, o 
movimento popular, a mobilização popular intensa da
quele tempo, de há 30 anos, que acabou culminando com 
a fundação da PETROBRÁS, este orgulho de todos nós, 
este orgulho nacional. Vivemos momentos críticos, de 
grande apreensão. Que aquele movimento, que o Gover
no de então, que o Congresso de então possam servir-nos 
historicamente de exemplos. Agradeço a V. Ex• 

O SR. MÁRIO MAIA - Eu é que lhe agradeço, 
nobre Senador Henrique Santillo, a intervenção, com 
tanta propriedade, no meu discurso, para abrilhantá-lo. 

Em verdade, lembramos de trazer a nossa modesta 
contribuição, neste dia histórico da Pátria b:-asileira, co
memorando o aniversário de criação da PETROBRÁS, 
para ver se, com esta comemoração, neste instante 
sombrio e nebuloso em que vivemos.-possa efeméride 
desta natureza servir de guia, servir de rumo às nossas es
peranças, tumultuadas, muitas vezes, pela incompreen
são de alguns poucos. Acredito que, todos nós plasman
do o nosso pensamento em movimentos nacionalistas e 
patrióticos-, coirio este que estamos rememorando nesta 
tarde, estaremos contríbuindo para que saíamos deste 
túnel, cuja luz procuramos na saída, e, de quando em 
quando, vemos um pouco do clarão, mas não percebe
mos ainda a fonte que o ~emana. 

O Sr. Gabriel Hermes- Permite-me V. Ex• 

O SR. MÁRIO MAIA- Com muito prazer, concedo 
o aparte ao nobre Senador Gabriel Hermes. 

-0 Sr. GAbriel Hermes- NObre Senador Mário Maia, 
tive, e uso a palavra, a felicidade de participar, quando 
Presidente do então Banco de Crédito dã Aniâzdnia, 
atual Banco da Amazônia - BASA, como auxiliar do 
Governo de Getúlio Vargas, desse movimento que cul
minou com a fundação da PETROBRÃS. Vi o entusias
mo do povo nas ruas, vi o entusiasmo das elites. Todos 
os que estudávamos, e todos os que líamos, e todos que 
vivíamos no Brasil, queríamos a Bandeira Brasileira pen~ 
sando e conduzindo a busca desta força de libertação 
que é o petróleo, e o comando da energia elétrica, que, 
então, ainda se encontrava, toda ela, em mão das nações 
estrangeiras. Tive, nesse período, mais de um cantata 
com o Presidente Getúlio Vargas, nos meus encontros 
mensais com Sua Excelência, trazendo notícias da Ama
zônia e dele sempre colhendo o apoio para o fortaleci
mento do órgão que dirigíamos. Apenas coloco no dis
curso oportuno de V. Ex• o seguinte: o Presidente Ge
túlio Vargas era um nacionalista e era um reformador. O 
Presidente Getúlio Vargas sentia a necessid-ade áo- ato 
que praticou criando a PETROBRÁS. Era um encontro 
perfeito entre o seu desejo _e aquilo que a multidão, que 
os brasileiros, em todos os rec3ntos do País desejavam. 
Não estavam separados o Executivo e o poVo. Por isso, o 
ate? se deu, foi bem recebido e o Brasil tem hoje uma 
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grande_empresa que nos_deu sentido, esse senti_do q_ue 
precisãmos consolidar agora mâ.is do que nunca, porque 
país que não _é dono de sua energia, país que não busca 
nesse campo a sua independência, nunca será um país in-

. dependente. A PETROBRÁS, foi uma dádiva para a in
dependência do Brasil, dádiva essa que devemos muito 
ao patriotismo e à tranqüilidade com que o Presidente 
Sr. Getúlio Vargas deu a Nação esse órgão extraordi~ 
nário. Congratulo-me com V. Ex• 

O SR. MÁRIO MAIA- Agradeço a V. Ex• a inter~ 
venção no meu discurso, Getúlio Vargas, com seu espíri
to nacionalista e patriótico, foi ao encontro da ansiedade 
da Nação brasileira no que ela tinha, tem e terá sempre 
de mais expressivo da sua nacionalidade - a nossa ju~ 
ventude universitária. A j uventudC pode errar mas o jo
vem é honesto. Às vezes é irreverente, é buliçoso, é ico
noclasta, mas tem a pureza do idealismo que os anos de 
nossas experiências, às vezes, não conseguiram fenecer 
ou apagar. 

Foi justamente a palavra de um jovem, gravada num 
manifeSto que ele escrevera em um convite pai:'a o baile 
das Américas, quando era Presidente da União Nacional 
dos Estudantes, em 1948 ~ refiro~me ao universitário 
Rogê Ferreira - que -COnclamava a Nação brasileira a 
cerrar fileiras na grande campanha nacional do petróleo 
e cujo manifesto terminava com a frase de efeito que fi
cou ecoando em todas as paragens, em todas as cordi
lheiras da consciência jurídica e política nacional, que foi 
a frase: ·•o petróleo é nosso". E foi com esta frase guer
reira que o petróleo realmente se tornou nosso através da 
PETROBRÁS: ~ 

Prossigo, Sr. Presidente: 
O grande erro foi de previsão, pois os pafses produto~ 

res teriam, um dia, de aumentar vertiginosamente o 
preço do barril de petróleo. Trata-se, afinal, da única ri
queza real das nações árabes e outros povos do Terceiro 
Mundo - que não poderiam seguir oferecendo sell te
souro a preços ínfimos. 

O Brasil pagou um preço elevado, por não abrir os 
olhos em tempo, por deixar de prever a gravidade do 
problema. 

A elevação dos preços internacionais apanhou o Brasil 
inteiramente desprevenido, no que, reconheçamos, 
igualava-s_e a quase todos os demais países do Ocidente, 
inclusive as grandes potências industriais. 

Em 1972, Sr. Presidente, o barril de petróleo custava 
apenas US 1,8; nos dois anos seguintes, pulou para 11,3; 
chegou quase aos 40 e, hoje, estabilizou-se em torno dos 
US 30 o barril. As conseqUências dessa _elevação ator
doante não poderiam ser diferentes, das que realmente 
aconteceram: os importadores passaram a gastar muito 
mais do que podiam, para continuar movendo suas má
quinas e sua frota automobilística. Reduzir o c_onsumo, 
aí, tornou-se imperativo de sobrevivência. _ 

Só então o Brasil ac_ordou para a realidade da pequena 
produção nacional. Só então, repito, deu-se conta o Pais 
do tempo e dos recursos perdidos, do que deveria ter 
sido feito para abrir novos campos e novas fronteiras pe
trolíferas em todos os seus rincões. 

O Sr. Virgílio Távora - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MÁRIO MAIA - Com muito prazer, nobre 
Senador Virgílio Távora. 

O Sr. Virgílio Távora - Lamento estar como estou, 
interrompendo o discurso dos oradores aqui, porque 
uma sessão para nós tão importante ... 

O SR. MÁRIO MAIA- ~sempre um prazer ouvir o 
depoimento de V. Ex• 

O Sr. Virgt1Io Távora - ... passados 30 anos, aquela 
paixão, aquele entusiasmo como que se esvai ... 

O SR. MÁRIO MAIA - A sua experiência nos traz 
muita luz. 
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O Sr. Virgílio Távora - Mas gostaríamos de dizer a 
V. Ex•. na defesa não da atual direção-da -PETROBRÁS, 
não das direções da PETROBRÃS que Sucederam- a 64, 
mas desde aquelas_ vigorantes desde 1953. Inicialmente. 
Não havia nem de longe possibilidade de competição en
tre o preço por que saía um barril de petróleo extraído 
pela PETROBRÃS à boca do' pOço, e aquele outro que 
vinha de milhares de quilômetros de distância bem me
nor. A PETROBRÁS não estB.va capitalizada. Dizemos 
isso a V. Ex• porque fomos, antes de Senador, Deputado 
muito tempo, e sempre ... 

O SR. MÁRIO MAIA - Governador de Estado ... 

O Sr. Virgílio Távora - ... riüfS jUstamente no Parla
mento, antes de vir para a Câmara alta, e sempre nos 
preocupava muito o fato de a PETROBRÃS não proce
der a uma pesquisa maciça. Porque, eminente Senador, é 
algo caríssimo. E àquela éPoca -era CarO pOr "dois motivoS 
-de 53-a 64,já nà"o-ifu"eremos nos referir de 64 para cã, 
para ver V. Ex• como somos insuspeitos para falar- ini
cialmente, por essa imensa diferei:rça- que dissenioS, à é
poca saía a US$ 3,5_ nosso petróleO contra US$ 1,8 como 
V. Ex• disse, mais 70 centavos de transporte, ou seja, 
USS 2,5 cada barril. A PETROBRÁS; mesino que hou
vesse recursos para fazer perfuração em núinerO sufiCieil
te, como era descapitalizado, porque foi se capitalizando 
com o tempo, não teria c_omo sustentar por muito tem-· 
po, a não ser que fosse a uma falência completa, o traba
lho de pesquisa e perfuração. Em segundo lugar, eminen
te Senador, há uma constatação que ê muito triste para 
nós, mas absolutamente certa: as nossas grandes reser
vas, apesar de termos atacado os técnicos estrangeiros 
que prestaram seus serviços à PETROBRÁS, como se 
verificou, estão mo mar, e à época que nos referimos a 
tecnologia da extração marítima estava inuito no co
meço, além de ser caríssima. Se hoje V. Ex• sabe quanto 
nos custa a perfuração de um poço,jâ não Vamos_ dizem 
em Campos, vamos dizer no Nordeste, de Paracuru, na 
nossa terra, Umbaúna, no Rio Grande do Norte, quanto 
custa cada poço desses? Dez milhões de_ dólares. E. uma 
brincadeira ... Então, a PETROBRÁS, além de lutar com 
a falta de recursos,_ que só eram aqueles que lhe foram 
fornecidos pelos PrOjetas I.516-eT517, depois transfor
mados nas Leis n9s 2.004 e 2.005, ela ainda sofria esse 
prejuízo relativo que tinha, toda vez que extraía um bar
ril de petróleo. Ela, então~ Se dedicou com mais afinco à
quele setor mais lucrativo, que foi, justamente, o refino, 
que, sabe V. Ex•, era o que dava, à época, o grande lucro, 
e entrou na área da distribuição._ Na nossa situação 
a tua!, se previsto o futuro pudeSse ser, e ninguém previu 
no mundo, não temos a menor dúvida que se empenha
ria a metade da riqueza do Pafs- ela não tinha recurso 
para isso - e ter-se-iam outros recursos. Desde a sua 
origem, ela sempe lutou. Diziam que era uma_ companhia 
rica mas, realmente, ela sempe lutou, com carência de re
cursos, para um grande programa de pesquisa, de pro
dução. Desculpe-nos o alongado do aparte, mas é uma 
defesa que fazemos à InstitUição, não aos dirigents da 
Instituição. 

O SR. MÁRIO MAIA- ~importante o depoimento 
de V. Ex•, porque vem, natutalmCnte. colocaduz e ver
dade no nosso pronunciamento. 

O Sr. Virgílio Távora - Não temos essa pretensão. 

O SR. MÁRIO MAIA- E. modéstia de V. Ex~, mas 
coloca luz e verdade, e esclarece alguns pontos de vista 
que possam parecer contrários da minha parte, por não 
ser um conhecedor profundo da matéria, apenas um cu
rioso dos problemas nacionais, como outros. A experiên
cia e o conhecimento do assunto por V. Ex• vêm sanar 
alguma falha que nós possamos ter cometido nos argu
mentos que apresentamos nesta tarde, ao comemorar
.mos o 30"' aniversário da PETROBRÂS. 

DIÁRIO DO CONCiRESSO NACIONAL (Seção II) 

Prossigo, Sr. Presidente: 
Altamente situada no contexto internaCiOnal, a PE

TROBRÁS sempre foi das empresas mais lucrativas do 
mercado interno. Fica, todavia, uma dúvida atormenta
dora: até que ponto todo esse sucesso _capitalista fOi de
corrência de falhas e desvios d~ s.ua trilha origirial? Os 
polpudos dividendos anualmente distribuídos teriãrii raí
zes na estratégia de "importar é mais barato que pesqui
sar"? 

Aos poucOs, as ameaças contra o monopólio estatal 
--do petróleo fOram se avolumando, sempre repetindo a 

falácia denunciada por Arthur Bernardes, a de que "o 
Estado administra mal"._ 

A iniciativa privada, mais uma vez, foi o aríete usado 
- pelos inimigos da Lei n"' 2.004, até hoje inconformados 

com sua existência. 

Os postulados da livre competição, num regime demo
crático, são sagrados; a atividade empresarial sadia e 
construtiva deve ser incentivada em todos os setores -
mas o Estado, representante maior da coletividade, tem 
de reservar-se o direito de intervir para fixa-r diretrizes 
tendentes a corrigir os rumos e preservar o bem comum. 

. Nunca, porém, podemos admitir radicalismos em sen
tido algum. Nem a centralização absoluta, hipertrofiante 
e estatizante, -nem ô libefaHsmo acobertado r do mais sel
vagem capitalismo. 

Valho-me, nesta op-ortunidade, de um importante de
poimento do economista Rómulo Almeida, um dos prín
cipàis assessores-de Getúlio Vargas e profundo conhece
dor de todos os aspectos ligados ao petróleo. Acima de 
tu_do, nacionalista autêntico e verdadeiro patriota, sem
pre engãjadO nas grandes lutas da guerra do petróleo. 

E é Rómulo Almeida quem rebate as críticas ao mono
p-6110-esuital, numa entrevista concedida, em maio de 
1978, à revista Exame: 

"A experiência comprovou o acerto da idêia. Se a PE
TROBRÃS não descobriu petróleo sufiCiente é porque 
no continente, e com a tecnologia da época, não era 
possível. As empresas estrangeiras, se tiVi!ssein conces
são, teriam feito muito menos em todo~i os níveis: pro
dução, transporte e refíno. Estaríamos muito mais de
pendentes." 

Em sua lucidez, entretanto, Rômulo Almeida admite e 
explica onde falhou a PETROBRÁS: 

"A PETROBRÃS pode ter fracassado na medida em 
que ela fOi menos efiCleiffedo que podcfia ter" sido. Mas, 
cõrrlõ a PETROBRÁS sempfe se oficntou rio SentidO de 
formar quadros, elB: teve capacidade de rcsis~ir ao pior......:: 
n-o-entanto, foi iiif:fícieilti em vários pontos, o primdro 
deles resultante das emendas introduzidas no Congresso, 
que fizeram dela uma empresa-muito poderosa do ponto 
de vista técnico, financeiro- e administrativo, mas-entra
vada na flexibilidade operacional através de subsi
diárias." 

A grande falha_ dos responsáveis pela política energéti
Ca,-entretcintci, é Outra- e Rómulo Almeida a analisa, 
em lúCidas e serenas palavras, Começa lembrando que 
em_l968 já alertava aS aUtoridades p-ara a iminênCia de 
uma superValorização do petróleo rio mercado mundíal: 
"a PETROBRÁS sabia que o óleo ia subir de preço; nós 
mesmos elaboramos um documento soJ:?re a respectiva 
9o :Qre_ç9 __ do petróleo, porque preVíãmOS-que o óleo iria 
subir a ·oss -até o ano de 1974(75". Esse alerta, vale fri
sar, foi dado em 1968. 

A luta anti-nacional, as campanhas contra o mono
p6lio estatal do petróleo e da empresa executora, entre
tanto, não se detêm nas considerações ét.ícas e sinceras, 
Ao-contrário, procura incessantemente demolir a magna 
conquista do povo brasileiro, através de sucessivas cam-

-· panhas diretas e indiretas, a última das quais está neste 
-rrioinento desaguando no Congresso Nacional: o chama-
do combate às pretensas ''mordomias" dos trabalhado
res da PETROBRÃS e demais empresas vinculadas ao 
Estado. 
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É um autêntico vale-tudo, que procura apresentar, pe
rante a opinião pública, um quadro nababesco e perdu
lário, em que profissionais de qualificação duvidosa esta
riam se cevando dos recursos comuns em favor de sua 
cupidez. Nada mais falso! 

A PETROBRÂS tem, em seus quadros, alguns dos 
melhores e mais conceituados profissionais do mundo. 

São_ homens formados pela cartilha de Pasqualini e de 
Landulpho Alves, alunos da lição maior de Getúlio Var
gas, segundo a qual "quem entrega seu petróleo aliena a 
própria independência". São chefes de família que se 
submeteram a longos, exaustivos, profundos estudos 
aperfeiçoadores; selecionados criteriosamente, através 
de provas e testes da maior seriedade; e, acima de tudo, 
patriotiCamente engajados na tarefa maior, de dar ao 
Brasil o combustivel de que tanto precisa para sair do 
subdesenvolvimento atuaL 

Fazem-se, inclusiVe, comparações espúrias entre a or
ganização da PETROBRÁS e a de suas concorrentes es
trangeiras estabelecidas em nosso território. Ora, nada 
mais falso: como estabelecer analogias entre matérias, 
embora aparentemente iguais, tão diferentes na essência? 
Uma subsidiári"a é apenas isso: cabeça-de-ponte, repre
sentante d_o inter~se maior, instalado fora de nossas 
fronteiras e alheio às preocupações sociais com emprega
dos e com a Nação. 

Isso, aliãs, traz-me à mémória um trecho do depoi
mento prestado pelo Engenheiro Glycon de Paiva, então 
Diretor do Departamento Nacional de Produção- Mine
ral, perante as Comissões de Economia e de Transportes 
da Câmara Federal. Colocada a opção elementar, mono
Pólio ou não-monopólio, lembrou aos Senadores Deputa
dos que o Estatuto do Petróleo datava de maio de 1941; 
ou seja, a lei anterior à 2.004 reinou 11 anos. E nesses 11 
anos, apenas 17 inScrições para pesquisa chegaram ao 
Governo brasileiro: 16 de pessoas físicas e apenas uma 
empresa. 

Noteiilos bem: nos II anos que antecederam a propos
ta do monopólio estatal, a iniciativa privada cobriu me
nos de 3 mil quilómetros, dos 3 milhões de quilómetros 
quadrados de terras potencialmente explorá veis. 

E Glycon de Paiva fez umã advertência severa aos ini
migos do monopólio estatal; "nessa base, só em 9 mil 
anos seria possível dizer a última palavra sobre as possi
bilidades petrolífems: do Brasil, se fôssemos confiar ex
clusivamente na iniciativa privada, agírido sob a égide da 
presente legislação so_bre petróleo". 

Bastou, entretanto, o início da tramitação do Projeto 
enviado por Getúlio Vargas, para que interesses podero
sos saíss.em de sua estratégica inércia para intervir no 
problema do petróleo. 

É impressionante, Senhor Presidente, Senhores Sena
dores, como os fatos se repetem! 

Naquela oportunidade, com o despudor que caracteri
za a ação dos grandes "trustes" e dos poderes imperialis
tas, praticaram-se verdadeiras chantagens contra nosso 
País. Atê mesmo o acordo militar foi ameaçado, num re
cado que o jornal New York Times mandou para nosso 
Congresso: ... o que impediu que s.e ratificasse o Acordo 
Militar até à última hora é que essa combinação de 
forças destrutivas, no Brasil, constituiu um dos fenôme
nos mais alarmantes da América Latina, hoje". 

Demoramos a aprender uma lição fundamental, a de 
que petróleo ê mais do que simples combustível de lam
parina. O Brasil pagou um preço alto por levar 450 anos 
para saber que as grandes questões. internacionais giram 
em torno de energia. E não foi por falta de avisos, por
que consciências lúcidas sempre procuraram alertar a 
Nação sobre isso. No auge das discussões sobre o mono
pólio estatal, o Senador AttítiO Vivacqua rasgava a escu
ridão com seu grito de advertência, "o petróleo é mais 
que uma arma: é um objetivo de guerra". 
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A guerra não está perdida, apesar de instrumentos du
vidosos como os chamados,, .. contratos de risco", que 
não analiso agora para fugir a inevitáveis polêmicai. 
Hoje- é um dia festivo, em que comenioraiTios uma~a.aS 
leis básicas de nossa estrutura poHtico-económica. 

Evítei, intenCiOiialmente, descer a números, estatísti
cas ou cifras comparativas. Todos Os conhecemos, são
nos trazidos a cada momento, a cada dia, pela imprensa, 
pelos livros técníc_O_S e Pelos debates parlamentares. 

Existem, entretanto, três dados numêricoSlunáanlen
tais, aos quais vou dedicar a Parte final deste discurso. 
Neles está expressa a complexidade da questão petroHfe
ra, neles encontramos as alternativas para o desenvolvi
mento soberano da Pátria: a produção interna de pe
tróleo, o programa do álcoOl e os preços dos derivados a 
nível de consumidor. 

Rogo aos Senhores Dirigentes da PETROBRÁS que -
não tomem minhas palavras, as já pronunciadas e as que 
colocarei neste momento, como críticas diretas à empre
sa e ao monopólio. Jamais foi minha intenção fazê-lo, 
mesmo porque são instituições acima de nossas pessoas, 
marcos perenes n-a História do Brasil. Erros foram come
tidos, desvios aconteceram -mas, quero crer, sempre 
dentro da inevitável fabilidade humana, nunca com_O in-_ 
tuito de solapar os postUlados- da Lei n9 2.004. 

O quadro inter-nacional é sombrio, para os importado
res de petróleo. Até mesmo a aparente _estabilizaçãO dOs· 
preços é muito pouco, porque as fontes estão em países 
instáveis, permanentemente envOlvidos em gueiTas e 
conflitos cuja justiça não nos cabe examinar e nem anali
sar nesta oportunidade. 

O fortalecimento da PETROBRÂS é um imperativo 
da própria segurariça nacional, porque dela dependen:los 
para romper a cadeia da submissão económica. A P"E
TROBRÁS tem de se fazer cada vez mais afinTiàüva e 
mais forte, não em termos de cotação acionária e_sim ria 
abertura de novos campos, na exploração racionai e in
tensiva dosjã existentes, na demonstração a tod_o o mun
do de nossa determinação _indomável. 

Existem instituições qrie nãO podem vin(idar-se ao lu
cro e aos balanços contábeis, -intrinsecamente ganancio
sos. A política do petróleo está acima dessas injunções e 
deve ser imune a explorações atentatórias aos verdadei
ros interesses nacionais. Saibam os profissionais da PE
TROBRÁS, desde sua Direção até os mais humildes 
operários, que todo povo brasileiro está com ele, sua luta 
é a luta de toda a Nação, sua vitória ou sua derrota será 
a vitória ou a derrota de todos nós! 

A ordem deve ser investir na pesquisa, para aumentar 
significativamente os números que dão à produção inter
na cerca de um terço do consumo nacional. Sacrifique~-se 
a distribuição de lucros e dividendos, mas resguarde-se e 
confira-se incentivo total ;IÔs pioneiros âvidos por -ôes
cobrir novo poços, em todos os Estados da- Federação-. 

Nessa pesquisa há que se enfatizar, também, a pro
duçãÕ de álcool carburante -como uma das inúmiras fon
tes alternativas de energia, m'uito embora existam ainda 
aspectos inolvidáveis nessa questão, como o de que con
tinua mais barato produzir combustível do petróleo que 
de vegetais. A tecnologia e o tempo, entretanto, hão de 
superar vantajosamente essas diferenças. 

Um fator adicional, recomendando cautela no desen
volvimento do álcool, é o imenso potencial poluidor de 
alguns de seus subprodutos. Temos na memória, até ho
je, a tragédia pernambucana, em que apenas uma usina 
afetou milhares de pescadores, arrasou a fauna fluvial e 
empesteou o ar no Recife e em regiões vizinhas. O vinho
to represado é um ameaça latente em muitos pontos do 
território brasileiro, na espreita de um descuido das au
toridades e da população. Há que se achar tecnologia 
própria para o tratamento e aproveitamento desse mate
rial, no momento considerado apenas como agente enve
nenador da ecologia. 

Por outro lado, imensas extensões de terras agricultá
veis trocaram lavouras de alimentos básicos pelos cana-

- _'!d_áis, transformando, de quebra;- p'equerios {>aréelelros 
em miseráveis bóias-frias~ Este é outro_aspecto que deve 
ser CQ_nsiderado imediatamente, para corrig-ir -tão graves 
e funestas distorções sociais. 

Sr. PfeSidente, Srs. Senadores, sucesso do PROÁL
COOL é um fato. Negá-lo- seria antiPatriótico - maS 
issO exige ainda mais pru-dência em seu desenvolvimento, 
para evitã.r danos pr'ojeiãVeis nas futurás geraÇõeS; De::. 
fendo, Sr. Presidente,_ Sr. Senadores, o fortalecimento da 
PETROBRÁS como agente da nacionalidade junto à 
produção e distribuição do álcool combustível, dentro 
do princípio maior do monopólio determinado pela Lei 
n•t2.004. É uma questão de lógica, bom senso e patriotis
mQ: se_ o monopólio é sobre o petróleo, deve atingir, tam
bém, os sucedâneos e similares. O álcool, o xisto e outras 
fontes alternativas têm implícita sua subordinação àque
la ordem básica da estrutura energética, o estatuto cujo 
trigésimo áJliversáfió Comemoramos. 

Só- assim ,-poderemos- poupar -o- povo brasileiro -dos 
imensOS sacrifícios hoje atirados sobre seus ombros. 

A g'a.Solini'l que consumimos eStá, seguramente, eri.tre 
as mais caras e de pior qualidade em toQo o :mundo. Não 
há alternativas, além dessa baiXa Odana&em õferecida 
aos brasileiros a preços paradoxalmente insuportáveis. 

E por que os preços são insuportáveis? 
São várias as causas mas uma, particularmente, exige 

crítica direta e objetiva: a restrição do consumO atf8.vés 
dos preços, a elevação do custo final a níveis inaccessí
veis à maioria dos consumidores. É uma_ posição elitista, 
antipopular e que não pode persistir, porque profunda
mente lesiva aõs anseios mais justos da sociedade brasi
leira. 

Confesso que me causa a mais profunda eSpécie, ouvir 
comentárioS e justifiCativas -sobre-_ a-- necessidade de 
sacrificar-se a ãtual geração Para que as futuras dispO
nham -de melhores condições de vida. É um argumento 
no mínimo incómodo, que traz aos homens de minha ge
ração as- iriiqüiaades do stalinismo -pai de represSões 
qu·e se perpetuam ao longo das décadas, sobre milhões 
de seres humanos. 

O~beJ!l COJlli,Lm tem de .ser promovido sempre e o Go
verno é responsável por sua consecução. Sacrificar uma 
geração para beneficiar as vindouras, esperar que o bolo 
aumente para dividi-lo, executar restrições hoje para 
abrir amanhã ... são faces da mesma moeda, corrente no 
autoritarismo e nos momentos de asfixía social. 

Alguns podem se perguntar, no Plenário e nas tribu
nas,_sobre_ a vinculação entre essa advertência e o mono
p_61io_estatal do petróleo-::- dúvida injustificâ!;el._ porque 
é da energia que tiramos todos os benefícios que tornam 
a vi_da aceitável e fecunda. _ _ _ -· 

Permitam-me Vossas Excelências chamar-lhes a 
atençB.o para um pronunciamento da maior sigi:lifiCãção, 
dentro do que ora exponho: não se pode sacrificar ainda 
mais o consumidor final, é injusto e odio~so estrangular o 
Cíôadãq cOmum, tolher-lhe o direito de! ~r _e vir; uSar ci 
carro corri prado com imenSOs sacrifícios é um direito- de 
ciida cidadão, não üm p-rivilégio de ricos e bafejados pela 
sorte. 

Vej~_~QS o que di~ía o General Ernesto Geisel, e!Jl jU
lhO de 1973, ao deixar a presidência da PETROBRÁS 
para preparar, com os futuros assessores, os planos de 
Chefe do Governo: "Nosso objetivo essencial é garantir 
ao mercado brasileiro o nec_essârio abastecimento de pe
tróleo e derivados, nas melhores condições possíveis de 
preço, mesmo em circunstâncias adversas". 

Sábias palavras que, entretanto, acabaram não se ma
terializando; foram, ao contrário, suplantadas pela ele
vação desmesurada dos preços internos, massacrando o 
povo e jogando à estratosfera os PreÇOs dos mais diver
sos produtos. Afinal, estamos num país rodoviário, em 
que tudo é transportado sobre estradas, em veiculas mo
vidos a derivados de petróleo. 
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Encarecer o petróleo é encarecer todos os produtos de 
que necessitamos. 

Hoje é um dia festivo- e o aniversário da Lei d_o mo
nopólio estataJ do petróleo merece uma comemoração 
sincera, entusiasmada e_ voltada para o futuro, _ 

E o futuro está na História do Brasil, na dedicação e 
no patrioti~mo extremo de Getúlio Vargas e dos outros 
apóstolos do petróleo. Não lhes podemos renegar o sa
crifíCio, formeritos, não nos é permitido esquecer que nos 
pilares do monopólio _estatal do petróleo está o sangue 
generoso de nossa melhor juventude. A PETROBRÁS é 
uma conquista de todo o povo brasileiro: sua afirmação 
perante o Universo é a pãlavra definitiva de que não nos 
curvamos às imposições e ameaças de retaJiação. 

O Brasil viYe momentos de crise. Talvez a crise mais 
séria e mais des_f:speradora de Sua História, Uma crise 
que ameaça, projeta Sombras tenebrosas e iinagens dan
tescas de um passado recente que todos queremos esque
cer. 

Para superá-la, entretanto, precisamos confiar em noS
so pOtencial humano: é no homem brasileiro, é na mu
lher brasileira, é no solo _brasileiro e em nosso subsolo 
<iu_ê_ iremos encontrar- riquezas, força e determinação 
para contÕrn;r os imensos obstáculos e ingressar na 
proSperidade -que sonhamos propiciar a nossos filhos+ 

Podemos faze-to. Já o fizemos antes e o faremos ago
ra. 

Fizemos_ a Lei n9 2.004, cujos 30 anos hoje comemora
mos e em cujo arcabouço estão os santuários pOderosos 
que fornecerãO a luz, a coragem e o patriotismo indis
pensáveis à caminhada rumo ao futuro glorioso que 
Deus nos reservou. 

Meus sinceros parabéns a todos os dirigentes-e colabO
radofes da PETROBRÁS, com-a certeza de que não se
rão atingidos, hoje, pelas injustiças sempre tramaaas 
contra seu trabalho e seus sagrados direitos como traba
lhadores. Minha esperança de um futuro mais soberano 
e livre de ameaças à família brasileira, em sua estabilida
de e em seus anseios de paz e progresso. E minha con
fiariça de que o _C<?ngresso Nacional, mais uma vez, sabe
rá oferecer à Pátria nactonalismo e espírito justiceiro, 
reeditando 1953, ano em que superou ameaças e in
tenções inconfessáveis, para fazer valer os reais interesses 
da Pátria. 

São as certezas que reitero hoje e sempre, confiante na 
dignidade e na força moral do povo brasileiro. 

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

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) - A Mesa 
associa-se às homenagens que a Casa rende à PE
TROBRÁS que, como instituição genuinamente brasi
leira, po-r força do alto tirocínio de brasileiros ilustres, 
prestou, presta e continuará prestando inestimáveis ser
viços à Nação brasileira. 

O Sr. Henrique Santillo- Sr. Presidente~ peço a pala
-~ra _para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a pa
lavra, para uma breve comunicação, ao nobre Senador 
Henrique Santillo: 

O SR. HENRIQUE SANTILLO PRONUNCIA 
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REV!SÀO DO 
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) - Para uma 
brevíssima comunicação, concedo a palavra ao nobre Se
nador Gabriel Hermes. 

O SR. GABRIEL HERMES (PDS- PA. Para uma 
comunicação.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

No último dia 23 passado, os contadores do Brasil co
memoraram solenemente seu dia com uma solenidade 
realizada no auditóiío da Confederação Nacional de ln-
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dústrias, com a presença de autoridades, com a presença 
de MinistrOs, e presididã. pela Sr• Ministra da EducaÇão. 

Na ocasião, Sr. Presidente, como Presidente da Or
dem, usei da palavra, juntamente com_ o discm:so então 
proferido pela ilustre Ministra da Educação, Dr• Esther 
de Figueiredo Ferraz. Vou encaminhar a V. Ex•, pedindo 
que determine a publicação desses pronunciamentos. 

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

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
GABRIEl. HERMES EM SEU DISCURSO: 

REUNIÃO DE COMEMORAÇÃO DO "DIA DO 
CONTADOR BRASILEIRO" 
22 DE SETEMBRO DE 1983 

AUDITÓRIO DA CONTEOERA-ÇAO NACIONAL 
DA INDÚSTRIA 

BSB- DF 

DISCURSO PROFERIDO PEI..O SENADOR 
GABRIEl. HERMES Fll..HO E FAI..A DA EXM• 
SR• MINISTRA DA EDUCÀÇÃO E CULTURA. 
PROFESSORA ESTHER DE FIGUEIREDO FER
R.4Z. 

No dia 22-de Seteinbro de 1983, os contadores brasilei
ros comemoraram o seu dia,-pOrqu-e há 38 arios o Gover
no Federal instituiu o ensino_ de contabilidade em grau 
superior. 

Em Brasília, as comemorações foram promovidas pela 
Ordem dos Contadores do __ Brasil, de que sou presidente 
e para cujos fins venho lutando por fidelidade à minha 
origem e por dever de patriotismo. As festividades, ini
ciadas com o Hino Nacional, consistiram num coquetel 
precedido de uma sessão solene realizada à noite no au
ditório da Confederação Nacional da Indústria. Registro 
a honrosa presença da Excelentíssima Ministra da Edu
cação e Cultura, Doutora Esther de Figueiredo Ferraz, 
que presidiu a sessão, do Sr. Ministro do Trabalho, Mu
rilo Macêdo, que tendo viajado na manhã daquele dia 
para a Paraíba, designou como seu representante a Dou
tora Nara Conceição Nasdmento da Silva, digna Dele
gada R~gional do Trabalho no Distríto Federal. Presen
tes, também, estiveram oiDeputados paraenses Gerson 
Peres e Osvaldo Melo e outras autoridades foram lá le
var suas homenagens aos contadores, dentre os quais 
devo destacar os contadores Afonso Celso Guimãrães 
Lyrio, Presidente do Conselho Regional de Contabilida
de; Cláudio lmporan Ramidoff, Hamílton FaVilla e Ha
roldo Mateu Venâncio, das Secretarias de Controle In
terno do Ministério da Fazenda, do DASP e do Minis
tério da Justiça; Péricles Cardoso Paes, Diretor de Eco
nomia e Finanças do Tribunal Superior do Trabalho. 
Até longínquas entidades de classe vieram prestigiar o 
evento, valendo nominar os Bacharéis em Ciências Con
tâbeis Erasini de Salles Gallindo, Vice-Presidente da 
Confederação Ibero-Americana de Contadores Públicos; 
Harry Conrado Schiller, credenciado para a solenidade 
pelo Clube dos BacharéiS ein Ciências Contábeis e o Ins
tituto de Contadores e Atuários do Rio Grande do Sul; 
os Doutores José Jadir dos Santos e Raimundo Diniz, do 
Gabinete da Confederação Nacional da Indústria; os 
Coordenadores dos Cursos de Ciêncías Contãbeis da 
Universidade de Brasília: Professores Roberto Boca_ccio 
Piscitelli, Joaquim Alceu Leite Silva e Luiz Heleno Sc_ot
ton. Outros qualificados profissionais, professores e es~ 
tudantes das Ciências Corifábeis completavam os partici
pantes_ O Presidente da Confederação Nacional das Pro
fissões Liberais, contador Carlos Falkenberg, e de outros 
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rais e_so_ciais, pois no Estado sulino existe acentuado 
espírito acadêmic-o entre os contadores e permanente 
convívio entre os profissionais do Curso Superior de 
Contabilidade e excelente relacionamento com as entida
des empresariais. 

O nosso &;cufso. 

A s·R, ESTHER .DE FIGUEIREDO FERRAZ -
Concedo a p;ilavra ao Ser~:ador Gabriel Hermes_ para 

-prõtiiirir o seu discurso de Saudação. 

o SR. oABÍÜEL HERMES - Ex' Sr' Ministra da 
Educação, Dr• Esther de Figueiredo Ferraz, Sr• Repre
sentante_do Ministro do Trabalho, componentes da Me
sa, meus arriigos e meus _colegas: 

f:: um _dia feHz para nós. S~ril~s ~!111:!- classe _ _pela qua1 eu 
ten-ho profunda gratidão. -Olho os mais velhoS, lembro 
mUitos dos que já não estão aqu1, reCordo o ano de 1924. 
',rinha eu_l4 anos, e recebia nesta altura, o me!,! diploma 
de guarda-livros, começava a minha vida. Uma vida in
teressante e até hoje cheia de_ muitas ocorrências -difiCCfs, 
de muitas passagens que lembro, fiquei muito a dever 
aos números e à nossa contabilidade. __ Guarda-livros, 
mais tarde legaliZado como Contador, nãÕ parei de estu
dar.- Fiz meu cu_rso de Direito, mas, não perdi a gratidão 
pelas minhas origens, daí a razão da luta que estou tra
vando para dar ao Contador destaque que ele merece en
tre as várias e inúmeras profissõeS do mundo_ moderno. 
temos uin gr.ii.nde ca-mpo para doutrinar, para ajudar, 
tenho feito em algumas universidades do Brasil on_de me: 
convidam e, nos meios das ciências contâbeis- palestras e 
chamando a atenção com trabalhos- alguns publicados 
-para a utilidade, no futuro próximo da nossa NaÇão, 
da boa_ aplicação da contabilidade. O Brasil_ necessita 
b<ULs con(as. 

A razão de me encontrar lutando ao lado e c_om os 
-- companheiros, aqui e tantos locais dó -mundo, partici

pando de encontros de contadores da América do Sul, 
onde se procura olhar com muito mais cuidado, com_ 
muito mais carinho a profissão, é da importância do 
contador nos_ nossos Países. 

Senhores, escrevi esta madrugada uma saudação que 
paSso a ler: 

Nesta noite, estamos reunidos para, festivamente, tra
zelà memória a data em que, há 38 anos, o Governo 
brasileiro institUiu os Cursos de Ciências Contâbeis. Fê
lo através do D_ecreto-lei n~' 7.988, de 22 d_e setembro de 
1945, baixado pelo Presidente Getúlio Vargas e seu Mi~ 
nistro da Educação, Gustavo Capanema. 

Correto, pois; que em igual dia, de todos os anos, os 
graduados desse Curto Superior de Contabilidade come
morem o "Dia do Contador Brasileiro", remarcando a 
importância daquele evento histórico. 

órgãos se fizerãm preSenTeS Ou representados. = -

Aquela decisão política traduziu para a lei material 
uma antevi-são de lúcidas Autoridades Educacionais
daí o meu interesse, a minha preocupação em ter conos
co, o que muito nos hora, a ilustre Ministra da Edu
cação, e o Sr. Ministro do Trabalho, pelas nossas li
gações de órgãos sindicais - quanto à necessidade de o 
País preparar profissionais em grau universitário- para 
cuidar da microeconomia, vale dizer, da gestão econômi
ca e financeira dos entes considerados individualmente, 
compreendendo cada empresa produtora de_bens ou ser
viços, cada organismo estatal em sua funçã-o de servir ao 
público e mesmo cada entidade privada de fins não eco
nQm_icos:_ç_ria_dª para a congregação social, a prática es
portiva, a representação classista, a disseminação cultu
ral, a arregimeniação reliiiosa, a assistência filantrópica 
e. tantas outras necessidades inerentes à natureza h uma~ 
na. 

Apesar de na Capital da República ser a primeira cO
memoração do "Dia do Contador Brasileiro" 1 foi UJr! 

acontecimento significativo. Em outra_:> u_nid_ades da Ee
deração o dia 22 de setembro ê lembrado festivamente, 
sendo que no Rio Grande do Sul, há mais de vinte anos, 
ocupam uma semana inteira com acontecimentos cultu-

De fato-, mantendo a__legislação de ensino, curso es
pecífico de nível médio destinado a formar técnicos para 
a escrituração contábil, a inventariação patrimonial, o 
Jevantamento de balancetes e a execução de outfãs tare
fas ãuxiliares das Contadorias, destinou o profissional 
do Curso .Superior de Contabilidade para o planejamen-
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to, a organização, a coordenação, a orientação, o co
r:nando e o controle dessas tarefas. No que diz respeito à 
execução de trabalhOs pessoais, o Curso de Ciências 
Contábeis veio capacitar ·contadores para as atividades 
mais complexas e de maior responsabilidade, dentre as 
quais vale destacar a revisão, a perícia e a auditoria con
tábeis; a análise e a consolidação de balanços; a orça-

- mentaçà~ a sistematização -e análise de custos; a elabo
r:ação de planos de contas e de instruções contâbeis; o 
acompanhamento, a avaliação e o estudo da gestão; a Or
ganização de serviços -Contâbeis e do controle interno; o 
preparo de prestações de contas; a assistência ccintábil a 
órgãos volitivos, deliberativos e fisCais; a pesqu"isa e o 
magistério de conhecimentos contâbeis. 

Estas são as funções dos contadores, funções, nobre 
Ministra da Educação, ainda hoje não levadas em consi
deração, muitas vezes, atê nas universidades, onde cadei
ras eminentemente contábeis são exercidas por profissio
nais não pertencentes à classe; o que não se concebe 
numa Faculdade de Direito ou de Medicina, Engenharia 
e todas as ou_tras ciências, ou nas universidades. ~ uma 
falha, um erro no qual estão envolvidos, pelo que reco
nhecemos de valor e de necessário, o aproveitamento do 
homem, principalmente do contador, que é o homem da 
ciência contábil. 

Assim, o ensino_ da Contabilidade adquiriu nível 
científico tã.inbém no Brasil. Iniciada com a escrituração 
para memoriar as atividades económicas e medjr a rique
za administrada pelos empresários e pelos governos, evo
luiu_ para um conjuntO de conhecimentos sistematica
mente organizados com os fins de orientar, controlar e 
avaliar a condução dos negóciâs privados e públicos. 
Mediante a investigação dos fenômenos económicos e fi
nanceiros da gestão, ao longo dos séculos, os_ cientistas 
da Contabilidade foram identificando leis de causa e 
efeito que permitem diagnosticar causas de insolvências 
ou de prejuizos, prognosticar-dificuldades ou segurança 
na administração econômica e prescrever providências 
para o reequilíbrio financeiro e a melhoria dos resulta
dos. Dessa forma, atende a Contabilidade aos três requi
sitos fundamentais de uma Ciência, na concepção de 
Emille Durkheim e outros notáveis pensadores: objeto 
próprio; leis que permitem prever; e utilidade prática. 

Atualmete, os fatos demonstram o acerto da criação 
dos Cursos de Ciências Contábeis. O mercado de traba
lho vem absorVendo todos os Bacharéis neles graduados 
e continua careõte desses profissionais, tanto nos gran
des centros econômicos quanto nos municípios interiorã
nos. As dificuldades conjunturais que Vive a econoritia
brasileira presentemente, recomendam o inteligente uso 
de graduados no Curso SuPerior de Contabilidade para 
suprimir desperdícios, compatibilizar programas de pro
dução e vendas com as possibilidades fiitanceiras e m-e
lhorar os resultados económicos. Malgrado já funcio
nem n·o Brasil quase 200 Cursos de Ciências Contábeis, a 
quantidade de Contadores continua insuficiente - e 
aqui refiro-me apenas ao contador, aos degrau superior. 

A quantidade dos profissiOnais dessa espécie registra
dos nos Conselhos de Contabilidade, corresponde apro
ximadainente ao número de profissionais semelhantes 
que saem das Universidades dos Estados Unidos da 
Améríc.i, em elida ano. 

Por aí, ilustre Ministra, verificamos a importância que 
n_os povos anglo-saxõnicos, nos Estados Unidos e na Eu
ropa, se dã ao contador. f: um homem considerado com 
respeito pelo administrador. Nenhum administrador, em 
pafses altamente iiidustrializados, desenvolvidos, dispen
sa o convívio permanente do contador. Aqui, caminha
mos em direção ao economista, que por uma série dera
zões tomou vulto di(erente no consenso daqueles quere
gem, dirigem e emanam as leis do País, esquecendo que 
sem as boas cont.as, sem aquilo que se faz no início e tem 
que s~ fazer ao final, nas pequenas e grandes empresas, 
que ê a colocação do deve e haver, nós não teremos 
equilíbrio, e teiemos esses sustos, estas passagens difr-
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ceis, como passamos presentemente no Brasil. b a falta 
de respeito ao trabalho dos números, que dependem do 
c-ontador, homem que precisamos valorizar, aproveitar 
melhor, em beneficiO deste imenso País. 

A atuação do Contador precisa ser eminentemente 
prática e objetiva, enlbora lastreada em sólida forma-çãÕ 
teórica. Por isso, esse profissional universitário d-esempe
nha uma função vífai noS Organismos econômiCos. Em 
razão de _acompanhar Os negócios das empresas e estru
turar custos, receitas e resultados, é responsãvel até pela 
qualidade e fidelidade do_s dados que irão compor os 
agregados seta riais e globais imprescindíveis ao planeja
mento macroeconômico e às decisões políticas. Na admi~ 
nistração pública, seu trabalho é imprescindível na previ~ 
são e no controle dos ingressos e da aplicação da receita, 
e ainda, na fiscaHzação dos impostos, das instituições fi
nanceiras e do mercado acionário. 

Justifica~se o- ·registro, neSte momento, da função 
técnico_~cientillca doS COntadores, a fím- de lembrar as 
potencialidades das Ciências Contábeis para a racional 
gestão empresarial e pública, bem assim com o Objetivo 
de conscientizar a Classe profissional no que cOncerne à 
contribuição que pode e deve -dar para a nova ordem 
económica que o Mundo está reclamando ao fim :deste 
conturbado século vinte. 

Por tudo isso, ein i:JOme da Ordem dos Contadores- e 
do meu próprio, diiíjO-Urila S-audação ao-s Contad_ores 
Brasileiros, em regosijQ_ !lOS tfínta e "oito anOs dâ"(rlsti
tuição de seus CursoS ae-Cíên-cias Contábeis, segurO de 
que, em seu árduo trabalho, exercido nos mais distantes 
rincõeS dãs terras brasileiras, estão pi-estando sua inesti
mável contribuição para o engrandecimento das empre-
sas, a probidade da administração pública e a prosperi
dade de nosso povo! Ao mesmo tempo, conclamo os Ba
charéíS em -Ciências Contábeis a se uniiem em torno de 
suas entidades exclusivas, para seu congraçamento e de
fesa profission-al. 

Faço uma observação, somos, no Brasil, contadores 
registrados nos Conselhos Regionais de Contabilidade, 
apenas 50.000. Nos Estados Unidos da América do Nor
te, os Bacharéis em Contabilidade e Gerência Financeira 
graduados só de 1978/79- 103.951. Precisamos, valori
zar a nossa classe e dos bons profissionais universitáríos, 
contadores. 

É meu desejo, e o farei Sr• Ministra e_Srs. Membros da- -
Mesa, c meus colegas e amigos, dai- outra extensão a este 
resumo de discurso de saudaçâo que aqui faço: 

No Senado Federal, com números e dados, farei im
primir e dístribuir pOr todas as ReüOria"s"i:IO Biasil, por 
todas as nossas escolas, principalinente superiores, para 
que se conscientizem mais e se unam nesSa cà.mPinha 
que nós da Ordem dos Contadores do Brasil estamos fa
zendo para o levantamento da classe, para que ela venha 
a ocupar o lugar que tem direito, e que é necessário 
sobretudo no campo da administração pública e contá
bit. 

É a falta de atendimento, é a falta de compreensão, e 
até mesmo a falta de respeito ao trabalho do Contador 
que nos leva a muitas dificuldades nas empresaS e sobre
tudo na grande empresa que ê a Nação; na cOntabilidad-e 
pública. 

Os erros a que estamos agora submetidos, a pont9 de
não termos a consciência exata das nossas conias, daqui
lo que temos a receber e daquilo que temos a pagar, não 
é trabalho para economistas, é trabalho para contadores. 
E é uma tarefa neceSsária, um trabalho que temos que 
defender, e a esta campanha eu estou me integrando, 
como um dever de patriotismo, como um dever de ho
mem público;· e isto, acredito que já esteja dando semen
tes. Já sentimos, com o convívio qUe--lemoS COiri' essas 
pessoas, esses nossos companheiros que hoje se reúnem 
no Rio Grande do Sul, nas nossas universidádes do sul 
onde }á se faz sentir, o contador, mais necessário e reS-
peitado. 

Aos Ministros da Educação e do Trabalho, quero con
signar o reconhecimento devido pela classe dos profissio
nais do Curso Superior de contabilidade, pelo que fize
ram effi beneficiO da cultura contábil e do exercício pro
fissional, a partir desses últimos trinta e oito anos. 

Agradeço, sensibilizado, às autoridades, aos professo
res, contadores e.estudantes, pela solidariedade de suas 
honrosas participaço-es~c 

A todos muito obrigado. (Palmas.) 
Sr. Presidente: 
Este meu pronunciamento estaria incompleto se nele 

não constasse a magnífica orãçãO ProfÚida de improviso 
pela Excelentíssima Sr• Ministra Esther de Figueiredo 
Ferraz, reconstituída através de gravação afortunada
mente feita e de cujo teor igualmente passo a dar conhe
cimento a esta Casa a percuciente capacidade da digna 
Ministra da Educação e Cultura bem colocou nas po
sições próprias os dois profissionais existentes na áréa da 
Contabilídade: o Técnico ein contabilidade, egresso do 
Curso profisslonafizailte e capà:ciúldo para- is tarefas au
xiHai'es; e O COritadOr, graduado no Curso de Ciências 
Contábe!S, destii1ado às atividades m<iis complexas -e de 
maior responsabilidade. Argutamente, aquela Autorida~ 
de Ministefial igualmente fez notar a necessidade de ser 
atualizado o currículo do Curso Superior de Contabili
dade, a 1im de qUe as Universidades elevem a qualidade 
dOS Bacharéis em Ciências Contábeis na conformidade 
com as necessidades reclamadas pela administração fi~ 
nariCeira e o desenvolvimento econômico. Como bem 

-1Cmbrou, é o momento oportuno para que"_ o esclarecido 
Conselho Federal de Educação tome a seu cargo essa 
difidl e grande- tarefi, sendci na verdade o melhor orga
n-iSmo para- promOver a pesquisa junto"_ às _instítu1Çõ'es 
universitáría-s -e o -merCado de tra"balho: Coriiiatulo-m:e, 

~efusivamente, por fe:unda idéia. 

O IMPROVISO DA MINISTRA DA EI)UCAÇÃO 

A SR• ESTHER DE FIGUEIREDO FERRAZ
Quere Cumprimentar o ilustre Senador Gabriel Hermes 
pela liçãO qiie ele acaba de nos dar. Eu pelo menos a to
mei nesse sentido. Uma aulã,-uma aula magistral, mag
na., como se diz na linguagem universitária, que nos foi 
ministrada na noite de hoje com proveito extraordinário 
para todos nós. Eu peço até licença a S. Ex! para levar 
uma cópia do seu discurso, para manter entre os meus 
guardados, e peço de antemão que ele me reserve um 
exemplar do trabalho que vai oferecer_ no_ próprio Sena
do, e que vai ilustrar de maneira e~Jraordináría a respei
to do que seja, na verdade, a figura do contador, do con
tador formado em nível universitário. 

S. Ex~ deix.ou aqui meridianamenle clara a diferença 
entre o chamado técnico de contabilidade, formado em 
nfvel de segundo grau, e o contador formado em nível 
superior. E procurou deixar evidente que no mercado de 
trabalho existem os. .dois tipos de profissionais; Uns~ pB.rá 
uma certa função, e outros, para outras funções que não 

-- se compadecem com uma formação de nível médio, mas 
que exige, realmente, aquela formação de nível mais alto 
que só.mesmo o ensino universitário pode propiciar. 

Ele nos âeixou claro_ também, as várias discriminações 
que o contador formado em nfvel superior vem sofrendo; 
de um lad_Õ, p9r assim dizer, aquela discriminação oriun
da- de que o economista esi.ii"hoje em dia abrangendo 
muitas funções que deveriam ser reservadas privativa
mente ao contador; por outro lado, o mercado de traba
lho mal orientado, supondo que o técnico de contabili~ 
dade, que é- naturalmente "um profissional que pode ser 
contratado com menor nível de referência salarial, pode~ 
ria fazer. 

Eu quero interpretar o convite que me fez o ilustre Se
nador GabTiel Hennes para presidir essa reunião, pÇ>r 
um lado, como uma prova de fidalguia do homem brasi
leiro em relação à mulher brasileira. Acontece que, po; 
acaso, eu soa a primeira mulher a ocupar um posto num 
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ministério. De maneira que eu agradeço em nome das 
minhas companheiras do sexo feminino essa- gentiliZa 
que me foi dispensada, e que é dispensada, também, à 
ilustre representante do Sr. Ministro âo Trabalho. En
tão, por acaso, são duas mulheres que aqui estão repre
sentando .dois ministérios, ambos chamados à colação, 
nesta homenagem que nós agradecemos de todo o nosso 
coração. 

Em termos do Ministério da Educação, entendo que o 
ilustre Senador Gabriel Hermes esteja de acordo comigo, 
qua.ndo me inclino no sentido de que pudéssemos solici~ 
tar ao Conselho Federal de Educação que por lei tem 
competência para fixar os currfculos de todos os cursos 
superiores, que ele_ se inclinasse, se debruçasse, sobre a 
problemática do ensino di contabilidade de n-fvel supe~ 
rior. Eu tive o cuidado de verificar o currículo do curso 
que foi fixado em 1963, ê a mesma resolução que fixa os 
mínimos de conteúdo e de duração dos cursos de ciências 
atuariais, de cién"cias contábeis e de ciências econômicas. 
Por vâris vezes no Conselho Federal de Educação, do 
qUal partiCiPei durante 13 anoS inesquecíveis, falou-se 
em i'eViSão· desses currículos, mas, por razõeS que não 
vêm ao caso comentar, essa tarefa importante e inadiável 
foi sendo deixada para melhores dias. Eu acredito que 
estamos iiesses melhores dias, e gostaria que o nobre Se
nador Gabriel Hermes me encaminhasse uma sugestão 
nesse sentido que eu dirigiria ao Conselho Federal de 
Educação, entendendo que jã está na hora de fazerniOs 
um estudo bem feito a respeito da importância do conta
dor, e portando, da importânCia de ser reformulado este 
curriculo, para que verificássemos"se ria verdade as disCi~ 
plinas mlníffias que ali eStãO cOntempladas são realmente 
aquelas que correspondem à formação mínima, ou se 
esse curfículo, porventura, deveria ser enriquecido. -

De qUalquer nlaneira eu quero cumprimentar os se~ 
nhores conta~gr~ por _esta data tão significi!tiva, afinal 

_de contcts, sã_o_ trln.ta e oito anos de existência desses cur~ 
s-os superiores, e trinta e oito anos já representam uma 
longa experiência~ Em termos humanos já é uma vida, 
em tennos de instituição já é todo um longo passad~. 

Que todo.s_os Senhores continuem a prestar ao Brasil 
os ineStimáveis, si!rviços que estão lhe prestando na sua 
área específica de atuação, e que possam ter, para dina
mizar o seu trabalho, figuras como a do ilustre Senador 
Gabriel Hermes, que é na verdade um grande Uder, um 
líder combativo, que empunha sempre a bandeira da es
perança. Ainda há poucos dias, _eu lia em algum lugar, 
que o líder deve ser o empresário da esperança, deve ser 
o administrador da esperança. O líder, por maiores que 
sejam os obstáculos, as dificuldades que encontrem pela 
frente, nunca deve desanimar, ao contrário, quanto 
maiores ou mais numerosas as dificuldades, mais ele se 
deve deixar animar de um grande Impeto, no sentido de 
resolvê-las. 

De maneíra que os Senhores têm um grande líder, têm 
yá~i_os lideres, e eu quero também cumprimentã~los por 
isso. Cada: classe tem um líder que merece, e os Senhores, 
por serem uma-grande classe, têm grandes líderes, líderes 
qUe eu qUero saudar na pessoa do grande Senador que 
aqui está à minha:- direita. Muito obrigada aos Senhores, 
e está encerrada a sessão. (Palmas.) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Iris Célia - Eunice Michiles - Gaivão Modesto -
Hélio Gueiros -José Samey - Milton Cabral- João 
Calmon - Benedito Canelas - Marcelo Miranda -
Jaison Barreto - Octávio Cardoso. 

<fSR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Sobre ames~. 
p-rojeto de lei que vai ser lido pelo Sr. 19-Secretário. 
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E lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 255, DE 1983 

Introduz alterações no Código de Mineração. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. i"' É feita a seguinte alteração no Código de 
Mineração (Decreto-lei n~' 227, de 28 de fevereiro de 
1967, com as alterações posteriores): -

"Art. 42. A autorização será recusada, se a la
vra fôr considerada prejudicial ao bem públi'?o Ou 
comprometer interesses que superem a Utilidade do 
aproveitamento industriai ou, ainda, se a Enlpresa 
de Mineração tiver participação de capital estran
geiro e o interesse do País determinar que a lavra 
deva ser feita por conipanhia, cujo capital seja ma
joritariamente nacional ou mesmo inteiramente bra
sileiro, a critério do Ministério daS Minas e Energia. 

§ 111 Ac-ontecendo o previsto no "caput" deste 
artigo, qualquer que seja o motivo alegado, O pes
quisador terá direito de receber da União a indeni
zação das despesas feitas com os trabalhos de pes
quisa, atuatizadas monetariamente e acrescidas da 
aplicação da maior taxa de juros cobrada pelo Ban
co Nacional do Desenvolvimento Econômico
Social- BNDES, em seus finandamentoS à mine
ração, no período em que foi feita a pesquisa, desde 
que o competente Relatório tenha sido aprovado 
pelo DNPM. 

§ 2~> O DNPM, quando da análise do Plano de 
Aproveitamento Econômico de cada subs.tância mi
neral deverá emitir--parecer definindo a cOmposição 
do capital da Empresa de Mineração que atenda o 
interesse do País na lavra da jazida em questão, con
siderados os aspectos relativos às reserVas nacio
nais, tecnologia, mercado, comercialização e a iin
portância estratégica do bem mineral a ser produzi
do, de maneira a subsidiar a decisão ministerial pre
vista no "caput" deste artigo. 

§ 3~> Sempre que a outorga da lavra de uma de
terminada jazida fôr recusada a uma Empresa de 
Mineração cujo capitãl tenha participação estran
geira, como previsto no ·~caput" deste artigo, ames
ma poderá fazer a opção entre receber a indenização 
referida no parágrafo primeiro deste artigo ou ao re
cebimento de um "royaltie" de 2%_(dois por cento) 
do faturamento líquido, após o desconto do Impos
tO Único Sobre Minerais, resultante da vendã. das 
substâncias minerais do depósito mineral em ques
tão, pago pela sociedade que ficar detentora di SUa 
lavra. 

§ 49 Se a opção prevista no parágfãfõ anterior 
fôr pela indenização referida n-o parágrafO primeirO 
deste artigo, a Empresa -de Mineração, a qual fôr 
outorgada a lavra, ressarcirá à União o pagamento 
por ela realizado, monetariamente corrigido." 

ArL 2~> Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições em contrãrio. 

Justificação 

Este projeto tem por objetivo introduzir alteração no 
Código de Mineração, instifiiído pelo Decreto-lei n9 227, 
de 28 de fevereiro de 1967, com as modificações posterio
res, de maneira a dar à União, administradora dos recur
sos minerais do País, um novo instrumentei de ação no 
sentido da preservação do interesse nacional frente ao 
capital estrangeiro. 

Trata da alteração do artigo 42, acrescentando a Em
presa de Mineração que tenha participação de capital es
trangeiro nos casos de recusa da la_vra, quando a outorga 
não atender o interesse nacional, definido pelo órgão 
competente do setor mineral, ou seja, o Ministério das 
Minas e Energia. 

blÃR10 DO CONGRESSO NAC10NAL.(Seção 11) 

Este novo instrumento legal, caso aprovado este proje
to, é da mais alta importância para o Pajs, caso se consi
dere que o bem mineral é um recurso natural finito, não 
renovãvel, sendo do interesse de _cada Nação poder dis
por do seu aproveitamento da forma que lhe convier e 
por quem ela achar que o f~ça da melhor maneira, de 
acordo com a sua conveniêJtcia, exercitando no mais alto 
grau a sua soberania. 

Atualmente, o Código de Mineração em vigor não en
cerra um instrumento deste tipo, com o aproveitamento , 
de nossos recursos minerais sendo totalmente livre às 
empresas estrangeíras que, em tal diploma legal, são con
sideradas em pé de igualdade com as nacio~~is. 

- Estl:l legislação é extremamente liberal à ação do capi-
tal estrangeiro na mineração brasileira, o que é-um erro, 
tendo em vista a elevada importância estratégiCa que o 
bem mineral tem no mundo moderno. Em face disto e 
considerando a crescente utilidade da substância mineral 
para os países industrializados, suas empresas multina
cionais, muitas vezes, em suas ações em outras nações, 
não consideram, tão-somen~e, Os seus interesses empre
sariais- específicos, ·mas, também, aqueles dos governos 
de seus países. Daí a necessidade que cada nação tem de 
ela mesma, unicamente de acordo com o seu interesse 
nacional específico, dispor do seu bem mineraL 

Este projeto não tem por objetivo ir contra o capital 
estrangeiro. Sabemos que o capital mUltinacional é Ul)'la 

-realidade_dÕ mundo contemporâneo, existindo em prati
camente todos ·as países do mundo, independentemente 
de seu regime social e polftico. Por outro lado, frente a 
esta realidade,_ observamos também que as nações que 
exercitam em maior grau a sua soberania, possuem em 
contraposição, effcientes mecanismoS de controle doca
pital estrangeiro, de forma que a sua atuação seja um 
agente de seus desenvolvimentos nacionaiS e não uma 
forma de delapidação das suas riquezaS e·ae exploração 
impiedosa de seus respectivos povos, como freqiiellte
mente, se observa nos p'aíses do Terceiro MÚndo, em que 
o Brasil 'está inserido. 

Ele, portan~o. constitui apenas um mecanismo a mais 
dentre aqueles que a União deve ter em suas relações 
com o capital estrangeiro, principalmente, em se tratan
do do setor mineral, da mais alta importânCia estratégica 
pa_ra o País. Pelo seu dispositivo legal, o capital alieníge
na,- caso o Brasil decida que o aproveitamento de uma 

- dete?rriiriada substância minerai de uma jazida eSpecífica 
--- por ele pesquisada, deva ser feito exclusivamente pelos 

nacionais, será justamente indenizado, rião arcando com 
prejuízos podendo, ainda, caso seja do seu interesse, par
ticipar dos resultados do empreendimento mineiro per
cebendo "royalties". 

Este projeto, se transformado em Lei, dará à União, 
um eficiente mecanísmo de administração de nossos re~ 
cursos minerais, na medida em que dá ao DNPM a gran
de responsabilidade de emitir pareceres_ específicos -para 
cada substância mineral e para cada jazida em particu
lar, definindo o interesse nacional, frente a diversos fato
res dinâmicos no tempo, tais como, as reservas nacio
nais, a tecnologia, o mercado, a comercialização, tudo 
isto can:vergindo para uma definição da mais alta signifi
cação que é a importância estratégica daquele bem mine
ral e do seu respectivo depósito para o Brasil. Atualmen
te. o DNPM não é capaz de responder a uma indagação 
deste tipo, o que não deixa de ser um elemento adverso à 
política e administração de nossos reCursos minerais, na 
medida em que poderemos estar realízando o aproveita
mento de nossas riquezas minerais de maneira inadequa
da e de uma forma que pode não estar atendendo ao in
teresse nacional. 

Esperando ter sensibilizado cada um dos senhores Se
nadores para o elevado objetivo deste projeto, conclamo 
o Congresso Nacional a aproveitar esta oportunidade de 
resgatar para a União um instrumento de exercitação de 
nossa soberania e que pennitirã, tenho certeza, que as 
gerações futuras não sejam herdeiras de um País devasta
do, cuja herança maior serão os buracos deixados pelo 
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desenfreado aproveitamento de nossas riquezas minerais 
pelas empreSas multinacionais. 

_Esta é a principal meta deste Projeto. 
Sala das Sessões, 3 de outubro de 1983. -Lázaro Bar~ 

boza. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
DECRETO-LEI N• 227- DE 28 DE FEVEREIRO DE 

1967 

Dá nova redação ao Decreto-lei nl' 1.985 (Código 
de Minas) de 29 de janeiro de 1940. 

- Art. 42 A autorização será recusada, se a lavra for 
considerada prejudicial ao bem público ou comprometer 
interesses que superem a utilidade da exploração indus
trial; a juízo do Gove"rllo. Neste último caso, o pesquisa
dor terá direito de receber do Governo a indenização das 
despesas feitas com os trabalhos de pesquisa, uma vez 
Cille haja sido aprovado o relatório. 

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

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- O projeto lido 
será publicado e remetido às comissões competentes. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) - Está finda, a 
Hora do Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

(Em regime de urgência- art. 371, C, do Regi· 
menta fntel'no) 

VotaçãO, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n~' 54, de 1983 (n~> 881/79, na Casa de ori
gem), que regula o exercido da profissão de Técnico 
em Planejamento Turístico e determina outras pro
vidências, tendo 

PARECERES, sob n~> 845, de 1983, e orais, favo. 
ráveis, das Comissões: 

- de Constituição e Justiça; 
- de Economia; 
--de Legislação Social; e 
- de Educáção e Cultura. 

Em-votação o projeto. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carnei

ro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Para enca
minahar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Apenas para registrar a alegria de quem tem acompa
nhado, desde a juventude, a luta dos que se dedicam ao 
turismo no País, para significar o júbilo dos que vêem, e 

.. depois de 4 anos de tramitação, convertida em lei, possi
velmente, pelo Senhor Presidente da República, essa 
proposição -que faz justiça aos têcnicos de planejamento 
em turismo. 

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

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Em votação o 
projeto. 

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta
dos. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria vai à sansão. 
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E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 54, DE 1983 
(N'i' 881/79, na Casa de origem~ 

Regula o exercício da profissão de Técnico em Pla
nejamento Turístico e determina outras providências. 

O COngresso Nacional decreta: 

Art. l\" O Técnico em Planejamento Turístico exer
cerá suas atividades de conformidade com as disposições 
da presente leL 

Art. 29 A designação de Técnico em Planejamento 
Turístico é privativa: 

a) do diplomado em curso superior de Turismo, de
vidamente reconhecido; 

b) do diplomado por estabelecimento de ensino su
perior estrangeiro, em curso similar, desde que o respec
tivo diploma seja revalidado na forma da legislação vi
gente; 

c) do professor iítular, assistente ou adjunto das ca
deiras de Teoria e Técnica do Turismo e de Planejamen
to e Organização do Turisrrio, em estabelecimento de en
sino superior ofidafO"u reconheddo há mais de 2 (dois) 
anos. 

Art. 3~' As pessoas habilitadas na forma da presente 
lei farão o registro do respectivo diploma, ou documento 
hábil equivalente, no órgão competente do Ministério da 
Educação e Cultura. 

Art. 4~' As atividades do Técnico em Planejamento 
Turístico compreenOerri a utilizâção de técnícãS.e -meto= 
dos científicos com os seguintes objetivos: 
I- criar, elaborar, analisar e interpretar planos e pro-

jetas turísticos; - · - - --------

11 - realizar estudos tendentes a explicar os fenôme-
nos turísticos, bem como as respectivas origens, mu
danças e evoluções; 

III.- analisar os efeitos dos pólos emissores e recepto
res sobre os indivíduos, grupos ou categorias sociais; 

IV- interpretar dados sobre os c_o_stumes, práticas e 
hábitos de correntes turísticas; 

V- elaborar projetas ou estudos de planejamento, 
organização, funcioriamento e exploraçãO de empreendi
mentos turísticos em empresas privadas ou públicas su
bordinadas à Empresa Brasileira de Turismo -
EMBRATUR. 

Art. 5~' As atividades do Técnico em Planejamento 
Turístico serão desenvolvidas, dentre outras, nas seguin
tes áreas: 

a) empresarial, em estabelecimento hoteleiros, para 
fins de alojamento, recreação, eiitreienirrientos e trans
porte; em agências de viagens e de viagens e turísnio; em 
exposições e feiras coriierciais e industriais, de caráter re
gional, nacional e internacional; em congressos e eventos 
semelhantes; nas empresas de turismo ligadas a bancos e 
financeiras, no que se refere a promoção, publicidade, 
consultaria e assessoramento turísticO; 

b) em centros de informação, documentação e inves
tigação turísticas, em níVel municipal, estadual ou fede
ral; 

c) em instituições de ensino médio e superior de tu
rismo, no que se refere a iiligistériõ e p-esquisa; · 

d) em entidades e organismos mistos de turismo, de 
caráter público ou privado, ei:n nível municipa], estadual 
ou federal, no que se refere a fomento, promoção, plane
jamento, pesquisa e controle de atividades turísticas. 

Art. 6~> A fiscalização do exercício das atividades_ do 
Técnico em Planejamento Turístico s·erá feita pelO Mi-
nistério_do_ Trabalho, através dos Conselhos Estaduais e 
Federal, respectivamente. 

Art. 7~> As pessoas que, na data da publicação desta 
lei, já venham exercendo ou tenham exercido, por mais 
de 5 (cinCo) ano-s; qualquer das ativióadeS-jji"eviStas no 
art. 41' desta lei, poderão requerer o COmpetente registro, 
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no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, para efeito de re-
gularização profissional e direito a remuneração adequa
da. 

Art. 8~' A partir da vigência desta lei, nenhuma em
presa de turismo terá seu registro na EMBRATUR sem 
que um Técníco em Planejamento Turístico seja Pai ela 
responsáveL 

Parágrafo único. A substituição do responsável obri
gará a nova prova por parte da empresa. 

Art. 9~' O Grupo da Confederação Nacional das 
Profissões Liberais, constante do Quadro de Atividades 
·e ProfissõeS, anexo à Consolidação das Leis do Traba
lho, aprovada pelo Decreto-leLn~' 5.452, de l ~'de maio de 
1943._fiça acrescido da categoria de Técnico em Planeja-
mento TurístíCõ. · · 

Art. lO. O Poder Executivo, ouvido o Ministério do 
Trabalho, regulamentará esta lei no prazo de 30 (trinta) 
dias, contados da data de sua publicação, 

Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 12.- Revogam-se as disposições ·em contrário. -

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) -Item 2: 

Votação, em turno_único (apreci~ção_preliminar 
da Constitucionalidade, nos termos do_: art. 296 do 
Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n~' 
77, de 1981 -Complementar, de autoria do Sena
dor Franco Montara, que cria, nas regiões metro
politanas, o Conselho AdministratiVO coristituído 
pelOs PrefeftoS- e por representantes das Câmaras 
Municipais, modificando a Lei Complementar n~" 

.14, de 8 de junho de 1973, tendo 
PARECER, sob n~> 740, de 1983, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucio

nalidade. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) - _Em votação 
qUanto à constitucionalidade. 

Os Srs. Selladores que o aprovam perffianeçam senta
dos. (Pausa.) 

Rejeitado. 

O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente, peço verifi
cação de quorum. 

O SR. PRESIDENTE_(Aimir Pinto)- Vai set feita a 
-ver~ficação de_ guorum. - --

0 Sr. Nelson Carneiro - Sr. Presidente, pela ordem. 

- O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) -Concedo_a pa
lavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, pela ordem. 

O SR. NELSON CARNEIRO (Para uma questão de 
ordem.) -Sr. Presidente, é patente a falta de número. 
Então, acho que V. Ex•, com a devida_vênia, poderia de
clarar essa realidade, e conceder a palavra aos outros 
oradores. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) -Nobre Sena
-dor Nelson Carneiro, são 36 Srs. Senadores _na Casa_. 
Não posso tomar essa medida porque o Regimento In
terno manda que se acione a campainha durante 10 mi
nutos. Então, eu não quero fugir à letra regimental. 

(Suspensa às 16 horas e 44 minutos, a sessão é rea
berta às 16 horas e 54 minutos.} 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Está reaberta 
a sessão~ 

Persistindo a falta de "quorum", a Presidência s_e dis
pensa de proceder à verificação solicitada. A _votação da 
matéria fica adiada para a próxima sessão. 

Em razão disso, as matérias dos demais itenS da pauta, 
constituídas dos Requerimento n~' 793/83; ProjetaS de 
Lei do Senado n9s 280(80, 39(83, 70(83 e 337(81, pen
dentes de votação, deixam de ser submetidos ao Pie-
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nârio, ficando sua apreciação para a sessão ordinária de 
amanhã. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Ainda há ora
dores inScritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Luiz Cavalcante. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (PDS- A L. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

As mocinhas casadoiras têm seus ''diários", reposi
tórios de muitos suspiros, sonhos e ais. Eu tenho o meu 
amorável livro preto, já conhe_cido dos meus colegas, al
guns dos quais lhe têm feito honrosas referências~ Nele, 
desde que aqui cheguei, em 1971, vou colecionando fra
ses dados e versos do romanceiro da vida político
econômica nacional. 

Como tenho feito repetidas vezes, abro agora o livro 
preto para exibir algumas das mais preciosas "pepitas" 
nele incrustadas, frutos da minha incessante garimpagem 
em jornais e revistas do País. Começarei por uma das 
mais recentes, que, aliás, é o fulcro deste pronunciamen
to. Ei-la: 

"Delfi~ só sai comigo, quando eu deixar o go
verno." 

· Esta a resposfã dada pelo Presidente Figüeíredo ao pe
dido que lhe fez o Deputado Mãrio Juruna, a 8 de se
tenlbro --substituir o Ministro Delfim Netto. 

Tão categórica afirffiã.Ção só -pode ter respaldado 
numa fraternal amizade, mas que, a meu ver, deveria 
curvar-se perante a tão malsucedida atuação do Ministro 
planejador. Pois este é, aos olhos da Nação, o responsá
vel maiOr pela não concretização de reiteradaS e solenes 
afirmações e reafirmações do Presidente, como a seguin
te, constante _d9 _se1:1 discurso de posse, a lS-3-79: 

''Reafirmo: o c0ril63.te à inflação é condição pre-
liminar do desenvolvimento._ E será mantido com 
intensidade proporcional aos malefícios da elevação 
contfnua dos preços." 

Malgrado tão enfática rt:afirmaçãõ, --ii alta contínua 
dos preços proSseguíu triunfante: a inflação, pulou de 
40,8% em 1978, para 77,2% em 1979. E aqui é azado 
lembrar curiosa coinCidência: foi o Sr. Delfim Netto na 
SEPLAN e a inflação subir. Com efeito, antes de ele ter 
passado a timoneiro da política económica, em meados 
de agosto de 1979; a inflação do recém-instalado Gover
no contivera-se em 21%; a partir-de setembro, as taxas 
mensais, mã.is altas, fizeram-na elevar-se a 28% no qua
drimestre setembro/dezembro. Note-se bem: 28% em 
quatro meses, contra 21% em cinco meses, logo após a 
assunção do sr.-Delfim Netto. 

Quando 1979 - agoniza v a, o Presidente Figueiredo 
aprovou um "pacote" de medidas preponderantemente 
antiinflacionárias, sem dúvida c-onfeccionado sob a batu
ta do Sr. Delfim Netto, lido e justificado pelo próprio 
Presidente, na televisão, oportunidade em que, reafir
mando sua profissão de fé, Sua Excelência asseverou: 

"Desde o primeiro momento em Qüe assllnii ãS 
responSabilidades do Governo, senti claramente que 
não poderia realizar os anseios da sociedade brasi
leira de prosperidade económica e bem-estar social, 
sem atacar, como medida prioritária, o grave 
problema da inflação. 

A Inflação incontrolada é o inimigo insidioso que 
solapa as bases da tranqUilidade social e da estabili
dade política." 

Tamanha era sua confiança nas medidas consubstan
ciadas no "p-acote", que o Chefe da Nação não hesitou 
em garantir, ao ouvido de 30 milhões de telespectadores: 

-..,·como se pode verificar, houve a determinação 
do Governo de, ainda este ano, preparar o terreno . 
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para, ao longo de 1980, invefter a tendência Tnfla
cionária." 

Mas, infelzimente, de nada valeu "a determinação do 
Governo". Ao contrário de inversão, houve sensível ace
leração dos preços: a inflação de 77,2% em 1979, dispa
rou para 110,2% _em 1980.-E, assim, tambêm tornou-se 
vã a auspiciosa promessa feita pelo Sr. Delfim Netto ao 
ser empossado na SEPLAN: 

"Nós vamos crescer aceleradamente, ao mesmo 
tempo em que conseguiremos equilíbrio no nosso 
balanço de pagamentos e taxas de inflação decres
centes." 

o rato é que a inflação no atual período presidencial 
vem galgando marcas que os brasileiros desconheciam. 
Mesmo que, numa hipótese otimista, a taxa de setembro 
em 10%, este Governo já rcbsPOnde por uma inflação de 
2.830%, que deixa longe os 412% do seu antecessor. Com 
os 180% esperados como taxa anual de 1983, a inflação 
gerada no atual governo estará em 3.470%, até o fTm do 
ano. E, admitindo~se uma taxa panglossiana de 70% para 
os quatorze e meio meses restantes, o Governo Figuerre: 
do, ao seu termo, ostentará o recorde inflacionário, tal~ 
vez insuperável, de 6.000%1 -

Modéstia à parte, como profeta até que eu não sou dos 
mais desastrados, vez que, a 8 de agosto de 1980, desta 
mesma tribuna, vaticinei uma inflação de 5.000% para 
todo o mandato do nosso atual Presidente. Exagerado 
não fui, pelO inenos. 

O Sr. Virgnio Távora - Permite V. Ex• um aparte? 

Voltando ao discurso de posse do Presidente Figueire~ 
do, é também dele esta prudentíssima reafirmação: 

•'Reafirmo: a decisão de promover o equilíbrio 
de nossas contas internacionaiS:"' 

Segundo o Relatório de 1982 do Banco Central, ao fim 
de 78, ã. dívida externa era de 31.616 iililhões de dólares. 
Ao termo de 83, ela estará iriStalada no patamar de 100 
bilhões, sem dúvida, crescendo maiS de três vezes no 
qüinqüênio ·c_onsiderado. 

Vê~se, pois, que a decisão do Presidente foi uma - o 
equilíbrio de nossas contas internacionaiS; mas a óeciSão 
dos fatos foi bem outra- maior e mais acentuado dese
quilíbrio das nossas contas. 

O Sr. Virgílio Távora- Eminente Senador, V. Ex• me 
concede um aparte? 

O SR. LUIZ CAVALCANTE -Já o concederei. 
Em sua já citada fala de 7 de dezembro de 79 -lança

mento do "pacote" - assim o Presidente exorcizou o 
fantasma da recessão: 

''A recessão econômica está inteiramente afasta
da de meus propósitos." 

Novamente os fatos passaram por cima dos propósi
tos presidenciais. A recessão aí ·êstá, com o seu sinistro 
cortejo de desemprego agitação social, falências, assaltos 
e saques. 

Logo depois, a 29-4-81, em discurso proferido perante 
empresários mineiros, em Belo Horizonte, -o Presidente 
pressagiava: 

••Bem sei das amarguras por que a classe empre
sarial passa no momento mas eu tenho fé de que, 
passados esses dois anos de combate à crise, possa.: 
mos enfrentar dias melhores". 

Dois anos fõram passados; mas ao invês de dias me
lhoreS, vivemos hoje dias muito pioreS .do que os piores 
dias jã passados pela minha geração. 
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E assim_. por esse festival de insucessos, vemos qUe so-.,. 
leníssimos compromissos assumidos pelo Presidente vêm 
ruindo como castelos de areia. Essa negação de sua pala
vra pode custar-lhe a negação da História, salvo quanto 
~ honrosíssima exceção da abertura política. 

Daí, não constituir nenhuma Hogicidade o_aumento, a 
cada dia, da descrença do Povo no Governo, conforme 
demonstram sucessivas pesquisas de opiniãO públic-a~ 

Não é só o povo, porém. É gente da corte que também 
perdeu a fé. O Ministro Camilo Penna, em reunião com 
ernpresãrios, na Confederação Nacional do Comércio, 
admitiu qu<;:, "a política econômica oficial perdeu a coo
fiabilidade"._ Isto a 12 de fevereiro de 1981. De lá para 
câ, as coisas- pi6ri:tram -enormemente, trazendo a des
crertça-·da quase totalidade dos brasileiros nas medidas 
governamentais. 

O Sr. Hélio Gueiros - Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. LUIZ CAVALCANTE- Concedo o aparte ao 
emi~ente Senador Hélio Queiras. 

O Sr. Hélio Gueiros- Nobre Senador Luiz Cavalcan
te, quero me reportar, inicialmente, ao começo do seu 
discurso, quando V. Ex~ mostra o que tem sido de desas-

- troso para o Britsil a política do Ministro Delfim Netto. 
E V, Ex~ mostra que a maioria da população brasileira, 
inclusive merribiOs dos Ministérios também discordam. 
Agora, pergunto a V. Ex~: que diabo de atração, de_ en
cantamento, te:in- O -Presidente Figueiredo, peiõ Ministro 
Delfim Netto? Na Região Amazôníca, quando não se 
tem explicação, -e já que V. Ex• falou sobre moças ca
sadouras, no começo do seu discurso, -:- de meninas 
Prendadas, bem formadas, bem cuidadas, bem tratadas, 
de boa família serem atraídas e seduzidas por verdadei
ros vilões, pessoas sem a menor qualificação, nós admiti
mos então que só pode ser feitiço. Eu pergunto a V. Ex• 
com relação ao Presidente Figueiredo e ao Ministro Del
fim Netto, que é que os atrai um ao outro, assim, tão da
nadamente? É- feítiço ou é o Doto amazônico que está fa
z_-endo ãlguma proeZa- Por aqui? 

O SR. LUIZ CAVALCANTE- Meu eminente cole
ga, na guerra de Tróia, os gregos tinham um adivinho 
oficial, chamado Calcante, que tudo adivinhava. Foi ele 
quem aconselhou a fazer o cavalo de Tróia, sem o qual 

- Os gregos não obteriam a vitória. Repito, o nome do adi
vinho era Calcante; mas o meu nome é Cavalcante. Não 
posso penetrar nesse mistério, sincera!TI-ente. (Risos.) 

O Sr. Hélio Gueiros- Muito obrigado. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE - Prossigo: 
Por sua qualidade de condutor-mar da poHtica econô~ 

mica, é no Ministro Delfim Netto em qUem se concentra 
a insatisfação nacional pelo agravamento da vida de to
dos. Todas as classes sociais se voltam contra ele ad 
unum, a exceção de alguns banqueiros. Como o cacique 
Juruna, todos pedem -clamam mesmo- sua imediata 
substituição, descrentes da falácia de suas afirmações. 
Algumas delas têm até sabor de disparate, como por 
exemplo: 

.. Não é concebível que a taxa de inflação não 
Ciih. Não adianta chorar. POde demorar ainda dois, 
três meses, ma:s ê o que Vã.i acontecer". 

Isto foi dito a 15 de jan_eiro de 1980, sem dúVida alu
dindo à inflação de 1979, que chegara a 77,2%. A de 1980 
disparou para 11 0,2%, cOmo já vimos. - - · 

A 14 de abril do mesmo ano, de 80, o Ministro remen
dava: 

.. Temos muita chance de chegar aci fim do- ano 
com inflação em torno de 50%". 
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É o caso .de se"-dizer: a emendá" saiu pior do que o sone
to. Em vez de 50%, tivemos 110%. 

Mais uma. ••pérola'', que, há dois anos, colhemos no 
aranzel das criações do MiníStro: 

"Os br2:sileiros se preocupam mais com a dívida 
externa do Brasil do que os banqueiros que nos em

---prestam dinheiro. A dívida está complCtamente ar
rumada e programada, e não teremos nenhuma difi
culdade neste particular". 

Neste particular, digo eu, estamos afogados nas difi
culdades. Quanto à nossa preocupação _com a dívida, pu
dera!_ São os brasileiros que vão pagã-la!... 

Retorno agora à resposta dada pelo Presidente ao De
putado Mário Juruna. De fato, no regime presidencial, 
cabe ao Chefe do GovernO escolher os seus Ministros. 

E o Presidente defendeu esta sua prerrogativa dizendo, 
certa feita: 

."0 ministêrio é meu. Eu escolho quem eu qui
ser". 

Mas não deve ser assim, tão arbitrariamente assim. 
Não lhe negamos o direíto de escolher quem ele quiser. 
O que lhe negamos é- o direito de manter um ministro 
que perdeu a confiabHidade da Nação. 

Aliás, é o própríó -P-residente- queffi emenda a mão e 
nega a si próprio o direito de persistir no erro. Em dis
curso no Hotel Glória, no Rio, a 14-8-81, ele obtempera: 

"Enterido_que o governo, por seu chefe, ministro 
e funcioríários, munido de ãlltoridade e dos instru
mentos de execução, exerce uma delegação do povo, 
que dele espera a concretização de suas aspirações". 

E acrescenta: 

"Minha insistência decorre da consciência da fa
libilidade_do homem, que não é menos passível de 
erro por estar no governo". 

Q entendil_llento de que o Chefe do Governo simples
mente ex.erce uma delegação do povo está em frontal 
oposição ao medieval direito do monarca de escolher 
quem bem quisesse. Naquele tempo, era o governo que 
tinha a Nação; hoje é a Nação quem deve ter a governo. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Ã guisa de peroração-, volto a citar palavras do Presi

dente ao reemposslg-s.e no GovernÇI, em 26 de agosto úl
timo: 

"Volto à chefia da Nação com a consciência das 
dolorosas preocupações que afligem o povo e o go
verno." 

Não sei por que não tentar amenizar '"as dolorosas 
preocupações que afligem o povo", e fazer renascer-lhe a 
esperança em dias melhores, com a substituição que o 
Povo está exigindo. E com toda a urgência, antes que se 
cumPra esta boutade de humor negro perpetrada pelo Sr. 
Delfim Netto: 

"Enquanto houver alguém sorrindo no Brasil, o 
combate à inflação não- estarã suficientemene rigo
roso." 

Para concluir, invoco a fervorosa súplica presidencial, 
na missa de 31 ~3-79: 

-.. Fazei, Senhor, que eu saiba ouvi-los em suas 
críticas; que eu tenha a coragem de admitir o meu 
erro, em beneficio da v~rdade." 

E. em beneficio do Povo, acrescento eu . 
Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.) 
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O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a pa
lavra ao nobre Senador José Ignãcio. (Pausa.) 

S. Ex~ não se encorl(ra p-resente, -
Concedo a palaVra ã.o -ri obre Sellador -Fáb10- Lucena 

(Pausa.) 
S .. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Seilador José Lins. (Pau

sa.) 
S. Ex~ nãO se encontra preserite. 
Concedo a palavra ao nobre Senador José Fragelli. 

(Pausa.) 
S. Ex• desiste da palavra. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Benedito Ferrei

ra. (Pausa.) 
S. Ex• não se encontra presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Aderbal Jurema 

(Pausa.) • 
S. Ex• não se encontra presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon. 

O Sr. Pedro Simon Pronuncia Discurso que; en
tregue à RevisãO do Or3.dor, será publicado posteK 
ríormente. 

0 SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a paK 
lavra ao nobre Senador Lázaro Barboza. (Pausa.) 

S. Ex• não está presente._ - -
Concedo a palavra ao nobre Senador Milton Cabral. 

(Pausa.) 
Ausente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carnei

ro. 
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia 

o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 
Piora, a cada dia, a crise habitacional no País, agrava

da com a inflação galopante, quando o instituto da cor
reção monetária, aplicado com a maior frieza pelo Ban
co Nacional da Habitação, faz crescer a inadimplência 
dos que tiveram suas residências financiadas pelo siste-
ma. 

De uin lado, o nosso défiCít habitacional é de cerca de 
cinco milhões de unidades, que abrigariam vinte milhões 
de pessoas; do outro lado, temos cento e trinta mil imó
veis novos, fechados, dos quais trinta mil somente no Es
tado de São Paulo e outro tanto no Rio de Janeiro, por
que as pessoas carentes deles não têm meiOs pari 
adquiriKlos. 

Isso não impede que haja· três milhões de pretendentes 
à habitação própria irlscritos, que não levam adiante 
seus processos justamente porque estão assustados de
pois do último reajusTe das prestações do BN H, em tor
no de cento e trinta por cento em julho passado. Na ver
dade, centenas de mutuários reqüel'ei:'am mandado de se
gurança contra essa majoração, tendo ganho a causa 
numa Vara do Rio de Janeiro, esperando-seque o Tribu
nal confirme a sentença, onde se reconhece que o aumen
to não poderia ser superior à majOração salarial alcança
da pelo devedor. 

Evidentemente, quando o sistenia financeiro ·aa habi
tação foí montado, já se ContiVer·a o surlo.1n]1acionário 
de 1964, passando-se a um aumento do custo de vida in
ferior a trinta por cento, que decresceria. Tãis parâme
tros permitiam aos mutuários enfientar ·a· inajoração 
anual, o que não ocorre agora. 

Paralelamente a esse fato, continua a assumir aspectos 
dramáticos a crise na construção civil, onde se registra 
um nível de desemprego da ordem de setenta por cento, 
em cidades como o Recife e Salvador, elevando-se a cinK 
qilenta por cento em Brasília, onde se verifica o maior 
índice de emprego, no setor, em comparação com os de
mais setores da Economia. 

Que poderíamos fazer, para solucionar esse problema? 
Nada, porque, tratando-se de uma conseqUência da 

inflação, somente extirpando-a, poderemos retomar o 
ritmo de produção· anterior, suPerando a recessão. 
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Alguns desavisados ou mal intencionados pretendem 
atribuir a inflação aos altos salários, que -são efeitos e 
nãD caUsa. O aviltamento da moeda dep6nde ffiuito mais 
da dívida externa, feita para financiar obras suntuáfias; 
do desperdício provocado por mais de quinhentas em
presas- estatais, quase devendo em dólares aos banquei
ros internacionais; da queda da produção, que resultam 
na redução do Produto Interno Bruto que se origina da 
falta dos estímulos necessários. 

Assim, pela inflação só se pode culpar ffiais uma polí
tica económica que tem raríssimos defensores. 

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

O SR. PRESIDENTE (Almír Pinto)- Concedo a pa
lavra ao n_obre Senador Raimundo Parente. 

O SR. RAIMUNDO PARENTE (PDS- AM. Pro· 
nuiiCla o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Sena
dores, o Estado do Amazonas, por suas peculiaridades 
geofísicas e geoantropológicas, merece, indiScutivelmen
te, um tratamento específico por parte dos governantes, 
no sentido de solucionar os mais varia·dos problemas de
correntes dessas mesmas peculiaridades. 

No que concerne à alimentação, por exemplo, a nin
guém é dado desconhecer que a comunidade amazonen
se tem, com·o fonte básica de suprimento, a imensa rique
za ictiológiCa ·dos nossos rios, sem dúvida alguma os 
mais piscosos do mundo, em qualidade e quantidade ca
pazes de atender às necessidades de todo o planeta. 

Ocorre, -contudo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que 
essa tíqueza fabulosa não tem o aproveitamento devido, 
em razão de fatores os mais diversos, que vão des~e a au
sência de tecnologia adequada para a pesca, ainda feita 
rudimentarmente, até a carência total de um sistema efi
caz de frigorificação, em condições de garantir a conti
nuidade do abastecimento. 
- Nesta época, quando acontecem as grandes vazantes, 

tem lugar o fenômeno denominado de piracema, ou seja, 
a presença, nos rios, de formidáveis cardumes, ensejando 
a uma pesca farta e fácil, com o produto sendo encontra
do abundantemente nos mercados e nas feiras, a preços 
os mais accessíveis. 

Todavia, Sr. Presidente e SrS. Senadores,.quando vem 
a cheia, e os peixes refugiam-se no recôndito dos igara
pês, dos furos, dos paranás e dos lagos, ocorre exatamen
te o contrário: a pesca torna-se difícil, trabalhosa e o 
abastecimento não consegue atender às necessidades da 
demanda, com o produto alcançando preços astronómi
cos, inacessíveis à bolsa poPular, com o que o povo se vê 
a braços com o problema da falta do seu alimento bási
co. 

Assim, quero fazer um apelo ao Sr. Ministro da Agri
cultura, Dr. Amaury Stabile,-no sentido de que S. Ex• li
bere recursos para a construção de um Terminal Pes
queiro em Manaus, com o qual, incluindo um sistema 
moderno de frigorificação, seja possível resolver, pelo 
menos em parte, a esse problema angustiante que há tan
to tempo dificulta a sobrevivência da comunidade ama
zonense. Com esse Terminal Pesqueiro, Sr."Pi-esidente e 
Srs. Senadores, será possível proceder à uma estocagem 
racional e indispensável de peixe, em período como o de 
agora, a fim de que o suprimento do produto à popu
lação fique assegurado, quando da subida das águas e o 
conseqUente desaparecimento dos cardumes, entenden
do, pela compreensão exata das nossas realidades, que o 
peixe precisa ser encarado como alimento básico, funda
mental da comunidade amazonense, que assim, tendo 
garantido o seu abastecimento, não terá mais de se preo
cupar com outras alternativas, mais dificeis e mais dis~ 
pendiosas. 

Com a construção desse Terminal Pesqueiro e, mais 
para frente, com a implantação de uma agricultura cícli
ca de várzea, obedecendo também à descida e· à subida 
das águas, seril. mais a utopia de mirabolantes projetas 
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agropecuários que nada têm a ver com a nossa realidade, 
teremos solucionado um dos problemas mais graves da 
vida comunitária amazonense, que é, exatamente, o 
ptoblem-a ·do supfimento alimentar. 

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

O SR. PRESIDENTE (Henrique SantHio)- Conce
do a palavra ao nobre Senador Almir Pinto. 

O SR. ALMIR PINTO (PDS -CE. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

É com imenso pesar que faço o registro do falecimento 
de um dÕs mais conceituados e estimados empresârios 
cearenses, Gerardo Matos Bezerra Lima, fatO ocorrido 
na manhã de 6f-feira, em sua residência de campo, no 
Distrito de Messejana, Fortaleza. 

Homem de excelsas virtudes morais, soube, com digni
d.ade e honradez, impor~se perante o mundo empresarial 
do Ceará, tal a correção com que se houve durante toda 
a. sua vida. 

Possuidor de uma elevada formação cristã, Gerardo 
Lima, como era conhecido, sabia a maneira de como fa
zer o bem aos seus semelhantes. 

Excelente patrão, enxergava, no humilde operário das 
suas empresas, o elemento que o ajudava a prosperar nos 
empreendimentos em que se envolvia. 

Conheci-o de perto, com aquela mansidão e delicade
za com que tratava a todos, firmando inegável conceito 
na sociedade cearense. 

Simples e probo, se bem-sucedido em seus negócios, 
não nutria Senão moderadas ambições, isto por entender 
que "a vida é dever que se cumpre, uma promessa em 
realização perene" e, ainda maís, acreditava que "viver 
não é só subsistir, _é alguma coisa mais, nutrir também 
uma aspiração"; e esta não lhe faltou, porque sempre as
pirou trabalhar e vencer na vida, o que conseguiu graças 
ao esforço empenhado em ultrapassar os obstáculos que 
se lhe antepunham e chegar a ser um conceituado ho
mem de negócios, estágio em que lhe foi encontrar a per
tinaz doença que, em pouco tempo, corroeu todas as re
sistências orgânicas. O Ceará em peso pranteia a morte 
dç Gerardo Lima, e, da tribuna desta Casa, quero mani~ 
festar o meu pesar à família enlutada, rogando a Deus 
que o tenha em paz, na grande pátria Celeste. 

Sr. Presidente, anexo a este breve necrológico que ora 
faço à memória de um amigo, recorte do jornal O Povo 
de Fortaleza, para que conste também, dos Anais desta 
Casa. (Muito bem!) 

DOCUMENTO A QVESEREFEREOSR.AL
MlR PlNTO EM SEU DiSCURSO: 

FALECE O EMPRESÁRIO G.B. LIMA 

Morreu, ontem de manhã, em sua casa de campo, no 
Distrito de Messejana, o economista e empresário Ge
rardo Matos Bezerra Lima, aos 53 anos de idade. Seu se
pultamento ocorreu ontem mesmo, às 18 horas, no cemi
tério Parque da Paz, onde compareceram familiares, em
presários e amigos. 

O empreSário Gerardo Matos Bezerra Lima ·vinha so
frendo de uma grave moléstia que findou com ele pondo 
fim â sua existência. Casado. com a Sr;.·Mada: Nadir Li
ma, o empresária· deixou quatrõ· filhos, um dos quais de 
menor idade. 

Gerardo Lima, como era mais conhecido intimamente 
o extinto, iniciou-se no comêrcío em 1960, instalando a 
firma Gerardo Lima S/ A Representações. Em seguida 
instalou mais duas empresas, a FORMASA e FAE, a 
·primeira no ra:mo de vinda de veículos e a segunda no se
ter industrial. Ele era filho de Raimundo Bezerra Lima e 
de Alda Matos Bezerra Lima, tendo ·nascido em Fortale
za a 4 de dezembro de 1929. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Conce
do a palavra ao nobre Senador Lázaro Barboza. 
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O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB - GO. Pro- Visando adequar a legislação brasileira em relação a 
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presídente c Srs. Sena.: - ~- alguns aspectos levantados foi que apresentei à conslde-
dores: ração do Congresso N aciona12 projetas de alteração dos 

O Brasil, nos últimos anos, por força da atuação de artigos 42, 80, 81 e 82 do Código de Mineração. 
suas empresas estatais, tanfo a nível federal como esta- Contu_do, somente m9dificações na legislação não é Q 
dual, tem detectado e avaliado importantes reservas mi- s_uficiente. É necessârio a adoção, por parte do Gov~no 
nerais, muitas delas de grande importância económica: Federal e dos Governos Estaduais, de uma política ade.. 
e;ou estratégica. ~1J.tarcta em relação às aSsOciações com o capital estrafi&d~ 

Dentro deste contexto, podem ser citadas relevantes ro. Em função de tal política, deve-se aceitar discutir 
descobertas de jazidas minerais feitas pela CVRD e com empresas transnacionais, as suas eventuais partici~ 
CPRM em várias partes do País, principalmente, na paçàes em empreendimentos de mineração, desde que as 
Amazônia,-p-ela METAGO em Goiâs, pela METAMIG mesmas aceitem rn_~canismos de controle, visando a defe~ 
em Minas Gerais, pela CRM no rio Grande do Sul, pela sa dos interesses nacionais, que devem ser inseridos nos 
CBPM na Bahia e assim por diante, em relação a várias possíveis acordos resultantes. 

empresas estaduais de mineraçãO. -- Dentre tais mecanismos, dentre os vârios que a imagi-
A maioria destas empresas utilizam recursos oriundos nação criadora de nosso povo deve exercitar com compe-

do Imposto Único sobre Minerais, como manda a Lei, tência, quando das negociações com as multinacionais, 
na reaHzação de suas pesquisas e, freqUentemente, quan~ aqueles a s~guir apre.sentados deveriam ser transforma-
do da implantação da lavra das jazidas por elas desce- dos em cláusulas contratuais. 
bertas, em face do elevado montante dos investimentos 
necessários, são assediadas pelo capital estrangeiro e, 
muitas vezes, acabam cedendo, realizando associações 
empresariais que podem não atender os interesses maio~ 
res do País. Assim, nos últimos anOs, o capital estrangei~ 
ro entrou firme em associações empresariais, Seguindo o 
modelo "tripartite" estiniulado pelo Governo Federal 
em que os sócios sã.o empresas estatais, nacionais de ca~ 
pita! privado e estrangeiras. Em outros caos, as emPresas 
estatais São majoritárias e· as muttinacíoiuiiS- minori~ 

tárias, contudo, freqUentemente se observa na imprensa 
críticas quanto à proteção, em tais acordos, dos interes~ 
ses nacionais. 

Observa~se, então, que a questão do capital estrangei
ro na mineração tem que Ser iimpfamente discutida. 
Contudo, tal discussão deve ser conduzida à luz -da reali
dade atual, em que todos os países, independentemente 
de seu regime político, com exceção, talvez, somente da 
Albânia, contam com sua participação em maior ou me· 
nor grau. Desta forma, a participação estrangeira consti· 
tui um fato incorporado à economia internacional e a 
sua discussão tem que avançar em refação ao dualismo 
ACEITAÇÃO X REJEIÇÃO. O que ftecessita ser discu~ 
tido são os mecanismos de controle do_ capital esteran
geiro e que cada Pais tem, sOberanamente, o direito de 
instituir, objetivando a defesa de seus interesses nacio~ 
nais. No caso da mineração, com muíio ffiaior razão, 
torna~se urgente tal discussão, tendo em vista ser os mi~ 
nerios recursos naturais não renováveis, principalmente, 
caso se considere, que ainda não existem no Brasil meca~ 
nismos que visem a regulamentação dos Seus ãproveita
mentos em face do capital estrangeiro. 

Dentro deste raciocínio, como deve proceder os Go~ 
vernos Federal e Estaduais no encamín:hamento das so~ 
luções que viabilizem o melhor aproveitamento possível 
das reservas minerais em seu poder? De que forma deve
rã se dar o equacionamento empresarial para a reali
zação de tais aproveitamentos,Tendo em vista o papel na 
economia brasileira das empresas estatais, privadas na~ 
clonais e estrangeiras? Que direcionamentos deyem ser 
dados aos empreendimentos áe foima que os interesses 
brasileiros no sentido da industrialização sejàin ·respeita~ 
dos'? Como a comunidade técnica brasifeira Poderá obter 
ganhos tecnológicos com a implantação de empreendi
mentos industriais, às veZeS;-riluito cOmplexo? Que polf~ 
tica deve ser seguida na preservação do meio ambiente? 
E, finalmente, quais os mecanismos de controle cjue de
vem ser estabelecidos de forma a assegurar os intereSses 
específicos da sociedade brasileira e aqueles do País 
como um todo? 

As respostas a estas questões, bem como a um grande 
número de outras não enumeradas, não são de fácil ob
tenção. Todos temos a consciência da amplitude e com~ 
plexidade do problema. sendo, portanto, necessário 
grande cuidado no seu equacionamento. 

I. Garantia de participação da Empresa estatal brasi
-leira, qua_lqller que seja a sua situação acionária, no Con-
-selho ç{e Adminjstração e na Diretoria Executiva (prefe-
rencialmente na área téç:nica) da_ Sociedade a ser consti
tuída; 

2. Garantia contratual _de que sejam decididas pela 
unanimida-de dos membros do Conselho de Adminis~ 
tração questões relativas a;_ 

-aquisições e/ou contratações de serviços ou obras 
de qualquer na~ureza, acima de um valor pré
determinado, a ser negociado; 

-'--"contratação de projetas de engenharia, tanto básico 
quanto de detalhe; 
_ -aquisição_ de equipamentos; 

_-compra ejou venda de bens, serviços, assistência 
técnica ou --Know~how entre parceiros ou acioniStas es~ 
trangeiros do mesmo grupo empresarial; 

-planos e propOstas de investimentos e comerciali
zação; 

- indicação de auditores e aprovação- dos relatórios 
financeiros; 

"-1.rsõ- de tecnologia de controle de meio ambiente. 
Estes mecanismos permitirão aos Governos Federal e 

Estaduais zelarem pelos interesses regionais e brasileiros, 
tais como: defesa da tecnologia, da engenharia eda ín~ 

----t3ú:stria de equiPamentos nacionais, defCsa do ffieio am-
biente, etc. 

- 3.Gara~Íia- d-a ;erticalizaçào dos empreendimentos vi
sando a produção de produtos mais elaborados. Esta 
exigência é fundamental, deiltrO da política de industria
lização brasileira. Tal verticalização deverá ocorrer, 
priorlt8.ri8.tUente, nos municípios minerâçlos, Só se acei~ 
tando a sua realização em outro local do Brasil desde 
que fique demonstrado, na ordem, ;ts suas respectivas in
viabilidades ecor).ômicas, seja pel.i falta de outras ma
térias primas ou por qualquer outro motivo comprova~ 
do; 

4. Gara[úia de que o sócio estr_angeiro" não vã tomar 
_ erppréstimos financeiros no Brasil ou no Exterior (neste 

caso para--o- empt:eendTinimto em questão), com suaS res_
ponsabilidades financeiras devendo ser assumidas como 
de investimento de risco, de maneira a não aumentar a 
dívida externa brasileira.; 

5. Negociação com o sócio estrangeiro de um percen
tual de remessa anual de lucros menor de que aquele per~ 
mitido_ pela legislação brasileira, relativamente ao em~ 
preendinlento mineiro, com a difereilça obtida diwendo
ser reaplicada preferencialmente no município minera
dor em outr_os empreendimentos. Esta reivindicação tem 
por objotivo Comprometer o sócio entrangeiro com-os 
pr()blemas futuros que ocorrerão no município minera~ 
dor, quando do esgotamento das reservas, de forma a 
não sobrar somente os buracos para as comunidades in
terioranas; 
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6. Negociação de cláusulas destinadas à proteção dos 
interesses comerciais e tributários do Brasil em itens 
sensíveis como a questão de preços, mercados cativos, 
etc._ .. J!lssim, por exemplo, é necessário fixar os preços 
dos produtos comercializados, de acordo com a cotação 
internacional, quando da venda a empresas do mesmo 
grupo empresarial, de forma a evitar a remessa de lucros 
v"iã subcotação de produtos. Da mesma forma deve-se fi
car atento quanto ao subfaturamento, de maneira a ga
rantir o pagamento dos impostos; 

7. Negociação de niecariismos contratuais que assegu
rem a tomada de decisões técnicas, financeiras, comer
ciais e administrativas a ní~el nacional, de forma a ga
rantir que os interesses globais do País sejam preserva~ 
dos; 

8. Negociação de compromisso contratual que deter
mine um percentual de lucro bruto antes do imposto de 
renda ( a ser estipulado tendo por base os estudos de via~ 
bilidadc, de maneira a não comprometer a atratividade 
global do empreendimento) a ser repassado a um Fundo 
dos Trabalhadores da nova empresa, sob a forma de 
ações com direito a voto, até o limite máximo de 51% do 
capital votante da soçiedade. Esta exigência tem elevado 
significado social e político, principalmente se o capital 
estrangeiro detiver o controle acionário. A medida visa a 
nacionalização do empreendimento, sem maiores sacrifí
cios financeiros por parte do País, de forma gradual e 
não traumática e, além disso, inova socialmente quando 
confere aos próprios trabalhadores o seu comando acio
nário; 

9. Garantia de pagamento de royalties sob os direitos 
minerários, calculados sobre o faturamento e que corres
pondam a um determinado percentual do lucro antes do 
imposto de renda e estabelecido tendo por base o estudo 
final de viabilidade. Este royalty deverá ser pago à em
presa estatal detentora dos direitos minerários. 

lO. Garantia de que, pelo menos, 90% do pessoal a ser 
utilizado, em cada unidade organizacional específica, 
seja de profissionais brasileiros, de forma a haver uma 
efetiva utilização de mão-de-obra nacional; 

11. Garantia à empresa estatal a igualdade de direitos 
na utiliz<lç80 de qiiãlqUer Invento e/ou tecnologia passf~ 
veis- de patenteamento, gerados pela nova sociedade ou 
na fase de envenfuais pesquisas tecnológicas prévias, ·sob 
a forma de cc-proprietária. 

Finalmente, conclamo o Senado Federal a exercitar 
em toda a sua plenitude a sua atribuição de zelar pelos 
interesses maiores da Nação Brasileira, contribuindo no 
sentido de que as gerações futuras não sejam herdeiras 
de um País ocupado, cuja herança maior sejam os bura~ 
dos_ deixados pelo desenfreado aproveitamento de n9ssas 
riquezas minerais pelas empresas estrangeiras. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Não há 
mais oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão, de~ 
signando para a de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único (apreciação preliminar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimen
to Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 77, de 1981 
--Complementar, de autoria do Senador Franco MonM 
toro, que cria, nas regiões metropolitanas, o Conselho 
Administrativo constituído pelos Prefeitos e pOr- iepre
sentantes das Câmaras Municipais, modificando a Lei 
Çomplementar nO? 14, de 8 de junho de 1973, tendo 

PARECER, sob n9 740, de 1983, da Corllissâo: 
- de Constltuiçio e Justiça, pela inconstitucíonalida~ 

de. 
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Votação, em turno único, do Requerímento'n~> 793, de 
1983, do Senador Pedro Simon, solicitando, nos termos 
d,o art. 371, alínea c, do Regimento Intemo1 urgência 
para o Requerimento n~> 784, de 1983, de autoria da. Se
nador Henrique Santilto, que solicita criação de uma Co
missão Especial Mista que deverá ser formada de II Se
nadores e ll Deputados Federais, com vigência de 120 
dias, para discutir e avaliar aspectos do contexto econô
mico, social e instifucional do País. 

3 

Votação, em prim.erro tUrno (apreciação pretiminar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do regimento 
Interno), do Projeto de Lei do Senado_n~>280, de 1980, de 
autoria do Senador Itamar Franco, determinando que a 
Ordem dos Advogados do Brasíl opine sobre a escolha 
de magistrados que devam integrar tribunais com juris
dição em todo o território nãcional, tendo 

PARECER, sob nl' 634~ de 1983, da Comissão:· 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida

de, com voto vencido do Senador José lgnácio. 

4 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar dã. 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do RegJmen-:
to Interno), do Projeto de Lei do Senado n~> 39, de 1983, 
de autoria do Senador Pedro Simon, que autoriza o Po
der Executivo a conceder um abono de emergência de 
70% (setenta por cento) para os servidores públicos fede
rais, e dá outras providências, tendo 

PARECER, sob n"' 739, de 1983, da Comissão: 
- de constituição e Justiça, pela inconstitU.cionalíáa~ 

de. 

5 

Votação, em primeirO turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade e juridicidade, nos termos do ~rt. 

296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado 
n~' 70, de 1983, de autoria do Senador Nelson Carneiro, 
que estabelece critério e limite para os reajustes dos 
preços de ingressos de jogos de- fUtebol, tendo 

PARECER; sob N~> 738, de 1983, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalída

de e injuridicidade. 

6 

Discussão, em turno úriicO, do Projeto de Lei do Sena
do n~' 337, de !981, de autoria da ComiSsão Especial do 
Júri Popular, que altera dispositivo do Código de -Piõ
cesso Penai, tendo 

PARECER, sob nl' 741, de 1983, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, favorável, nos termos de 

Substitutivo qUe- oferece. 
(Dependendo da votação do Requerimento n9 800, de 

1983, -de aUtoria dO senhor Senador José Ignácio, de 
adiamento da discussão para o dia 27 de outubro.) 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Está en~ 
cerrada a sessão. 

( Levanta~se a sessão às !8 horas e 15 minutos.) 

ATO DO PRESIDENTE 
N~> 108, de 1983 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atri
buições que lhe conferem os ~rtigos 52, iterri 38, e 97, in
ciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a dele
gação de competência Que lhe foi outorgada pelo Ato da 
Comissão Diretora n~' 2, de 1973, revigorada pelo Ato da 
Comissão Diretora n"' 12, de 1983, resolve exonerar, a 
pedido, Sylvio Pi_nto de Carvalho, Técnico Legislativo, 
Classe Especial, Referência NS-25, do cargo, em comis-

DIÁRIO -DÕCONGRESSO NACJOJ\fÁL(Séçãol1f 

são, de Diretor da Representação do Senado Federal no 
Rio de Janeiro, código SF-DASMI01.4, do Quadro Per
manente, a partir desta data. 

Senado Federal, 3 de outubro de 1983.- Nilo Coelho, 
Presidente do_ Senado Federal. · 

ATO DO PRESIDENTE 
N~> 109, de 1983 

O Presidente _do Senado Federal, no uso das atri
buições_que lhe conferem os artigos 52,-item 38 e 97, inciM 
so IV, do Regimento Interno e de acordo com a dele
gação de competência que lhe foi outorgado pelo Ato da 
Comissão Diretora n9 2, de 1973, revigorada pelo Ato da 
Comissão Diretora n~' 12, de 1983, resolve nomear Deus
dedit Miranda, Técnico Legislativo, Classe Especial, Re
ferência NSM25, para o cargo em Comissão, de Diretor 
da Representação do Senado Federal no Rio de Janeiro, 
código SF~DAS-101.4, do Quadro Permanente, a partir 
desta data. 

Senado Federal, 3 de outubro de 1983.- Nilo Coelho, 
Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N~> I 10, de 1983 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atri
buições que lhe conferem os artigos 52, itens 38 e 97, in
ciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a dele~ 
gação de coinpetênda que lhe foi outorgada pelo Ato da 
Comissão Diretora n9 2, de 1973, e à vista do disposto na 
Resolução número 130, de f980, e na Resolução n~' 106, 
de 1983, resolve autorizar a contratação, sob o regime 
jurídico da_ Consolidação das Leis do Trabalho e do 
Fundo de Garantia por TempO de Serviço de Luciola 
Lima Furtado de Castro, para o emprego de Assessor 
Técnico, com o salârio mensal equivalente ao vencimen~ 
to do cargo DAS~3, a partir de l~>de agosto de 1983, com 
lotação e exercício ilo O abinete do Senador Saldanha 
Derzi. 

Senado Federal, 3 de outubro de 1983.- Nilo Coelho, 
Presidente do Senado Federal. 

SECRETARIA-GERAL DA MESA 
RESENHA DAS MATÉRIAS APRECIADAS 

DE I• A 30 DE SETEMBRO 
(Art. 293, inciso U, do Regimento Interno 

Projetas aprovados e encaminhados à sançio 

Projeto de Lei da Câmara n9 8, de 1983 (n9 1/83, na 
Casa de origem), que reajusta os valores de vencimentos, 
salários e proventos dos servidores da C&mara dos De
putado, e dá outras providências. Sessão: 15~9-83, (ex
traordinária) 

Projeto de Lei Câmara nl' 83, de 1983 (n~' 6.239/82, na 
Casa de origem), de iniciativa do Senhor Prt:sidente da 
República, que autoriza o Departamento Nacional de 
Obras Contra as Secas- DNOCS, autarquia viriculada 
ao Ministério dO Interior, a doar o imóvel que menCioria, 
situado no Município de Cariús, no Es-tado do Cearâ. 
Sessão: 28~9-83, (extraordinária) 

Projeto de Lei da Câmara n~' 85, de 1983 (n~' 8(83, na 
Casa de origem), de iniciativ-ã do SenhOr Presidente da 
República, que autoriza o Instituto Nacional de Coloni~ 
zação e Reforma Agrâria - INCRA, a doar o imóvel 
que menciona. Sessão: 28-9-83 (extraordinária) 

Projeto de Lei da Câmara n~' 88, de 1983 (n~> 190/83, na 
Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da 
República, que concede pensão especial a Abigail Lopes, 
companheira do ex~Sertanista Francisco Furtado Soares 
de Meireles. Sessão: 29~9-83, (extraordinária) 

Projetas aprovados e encaminhados à promulgação 

Projeto de Resolução n~' 90, de 1983 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Jateí, 
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Estado de Mato Grosso do Sul, a contratar operação de 
crédito no va]or de Cr$ 22_829.700,00 (vinte e dois mi
lhões, oitocentos e vinte e nove mil e setecentos cruzei
ros). Sessão: 1-9-83. 

Projeto de Resolução n9 222, de 1981 (Comissão de 
Economia), que autoriza o Governo do Estado do Pará a 
contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
139.427,700,00 (cento e trinta e nove milhões, quatrocen
tos e vinte e _sete mil e setecentos cruzeiros). Sessão: 2-9-
83. 

Projeto de Resolução n~' 89, de 1983 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Ta
guatinga, ~stado de Goiás, a contratar operação de cré
dito no valor de CrJ 7.754.525,57 (sete milhões, setecen
tos e cinqüenta e quatro mil, quinhentos e vinte e cinco 
cruzeiros e cinqUenta e sete centavos). Sessão: 2-9-83. 

Projeto de Resolução n"' 92, de 1983 (ComisSão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio 
Verde de Mato Grosso, Estado de Mato Grosso do Sul, 
a contratar operação de crédito no valor de CrS 
20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros). Sessão: 2-9-
83. 

Projeto de Resolução n~' 100, de 1982 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Ca
valcante, Estado de Goiãs, a contratar operação de créM 
dito no valor de Cr$ 11.290.000,00 (onze milhões, duzenM 
tos e noventa mil cruzeiros). Sessão; 5-9-83. 

Proieta: de Decreto Legislativo n~' 8, de 1982 (n~> 
120/82, na Câmara dos Deputados) que aprova o texto 
do Acordo de Cooperação Cultural, Cientifica e Técnica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República do Mali, concluído em Brasília, a 
7 de outubro de 1981. Sessão: 15-9~83. (extraordinária) 

Projeto de Resolução nQ 97, de 1983 (Comissão de 
Constituição e Justiça), que suspende a execução do art. 
39 da Lei n9 1.390, de30 de agosto de 1977, do Município 
de Itararé, no Estado de São Paulo. Sessão: 15~9-83, (ex-
traordinária) . 

Projeto de Resolução n~' 98, de !983 (Comissão de 
Economia), que autoriza o Governo do Estado de Per
nambuco a contratar operação de crédito no valor de 
Cr$ 84.206.720,00 (oitenta e quatro milhões, duzentos e 
seis mil, setecentos e vinte cruzeiros). Sessão: 23-9-83. 

Projeto de Resolução n9 100, de 1983, (Comissão de 
Finanças), que autoriza o Governo do Estado da Bahia a 
contratar empréstimo externo no valor de DM 
10.000.000,00 (dez mílhões de marcos alemães), destina
do a programas de saneamento e irrigação naquele Esta
do. Sessão: 23~9~83. 

Projeto de Resolução n"' 99, de 1983 (Comissão de 
Constituição e Justiça), que suspende a execução da Lei 
n<:> 940, de 27 de novembro de 1978, do Município de 
Aguai, no Estado de São Paulo. Sessão: 26-9-83. 

Projeto de Resolução n~' 101, de 1983 (Comissão de 
Coristittiição e Justiça), que suspende a execução do art. 
49 do Decreto-lei n~' 57, de 18 de novembro de 1966, e do 
§J~>do art. 85 da Lei n95.172, de25 de outubro de 1966 
Código Tributário Nac~onal. Sessão: 26~9~83. 

Projeto de Resolução n9 102, de 1983 (Coinissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Es
tância, Estado de Sergipe, a contratar operação de crédi~ 
to no valor de cr$ 45.299.987,01 (quarenta e cinco mi
lhões, duzentos e noventa e nove mil, novecentos e oiten
ta e sete cruzeiros e um centavo). Sessão: 26-9-83. 

Projeto de Decreto Legislativo n9 4, de 1983 (n~' 

117 j82, na Câinara dos DepUtados), que aprova o texto 
do Acordo entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da Repúb!ica Argelina Democrática
e Popular para a criação de uma Comissão Mista 
Brasileiro-Argelina, concluído em Brasília, a 3 de junho 
de 1981. Sessão: 29-9M83, (extraordinária) 

Projeto de Resolução n"' I 03, de 1983 (Comissão de 
Economia), que autoriza o Governo do Estado do Rio 
Grande do Sul a contratar operação _de crédito no valor 
de CrS 12.742.087.534,29 (doze bilhões, setecentos e quaM 
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renta e dois milhões, oitenta e sete mil, quinhentos e trin~ 
ta e quatro cruzeiros e vinte e nove-centavos), Sessão: 29-
9-83. (extraordinária) 

Projeto de Resolução n~> 104, de 1983 (Comissão de 
Economia), que autoriza o Governo do EstadO de SãÕ 
Paulo a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
1.058.394.126,00 (um bilhão, cinqüenta e oito milhões, 
trezentos e noventa e quatro mil, cento e vinte e seis cru
zeiros), Sessão: 29-9-83, (extraordinãr-ia) 

Projeto Aprovado e Encaminhado à Câmara dos Depu
tados 

Substítutivo do Senado ao Projeto di Decreto Legisla
tivo n9 l, de 1981-(rÍ~> 75j80, na CâmaT<i-dos Deputados), 
que homologa o ato do Conselho Monetário Naciori.al 
que autorizou a emissão de papel-mOedã; em 1979, no 
valor global de Cri 37.734.500.000,-00 (trinta e-s-ete bi
lhões, setecentos e trinta e quatro milhões e quinhentos 
mil cruzeiros) na forma da legislação em -vigor. Sess.t0:-
14-9-83. -

Projetas rejeitados e encaminhados ao arquivo 

Projeto de Lei da Câmara nl' 5, de 1982 (nl' 976/75, na 
Casa de origem), que diSpõe sobre a unificação progres
siva do salário mínimo em todo o território nacional, 
prescreve a forma de sua execução, e dá outras providên
cias. Sessão: 1~'-9-83. 

Projeto de Lei da Câmara n~' 51, de 1983 (n~' 88/79, na 
Casa de origem), que revigora com nova· redação, o art. 
278 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-lei n~' 5.452, de 1~' de maio de 1943, dispon
do sobre a jornada de trabalho dos estivadores. Sessão: 
23-9-83. 

Projeto de Lei da Câmara nl'-150, de 1982 (nl' 3.826/80, 
na Casa de origem), que dá nova redação ao art. 461 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-lei n~' 5.452, de }9 de maio de 1943. Sessão: 23-9-
83. 

Projeto de Lei do Senado n'>' 203, de 1982, de autoria 
do Senador Nelson Carneiro, revogandO dísr)õSítivos da 
Lei n~' 7.016, de 23 de agosto de 1982, que dispõe sobre 
reversão para cargos integrantes do Plano d_e Classifi
cação instituído pela Lei n'>' 5.645, de 1970. Sessão: 23-9-
83. 

Projetos aprovados e encaminhados à Comissão de Re
dação 

Projeto de Decreto Legislativo nl' 10, de 1983 (n"' 7j83, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acor
do de Cooperação Cultural e Educacional entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República do Iraque, concluído em Brasília, a 25 de 
março de 1982. Sessão: 22-9-83, (extraordinária,) 

Projeto de Decreto LegiSlatiVo -nQ 36, de 1981 (n\' 
99/81, na Câmara dos Deputados), que homologa o ato 
do Conselho Monetário Nacional que autorizou emis
sões adicionais de papel-moeda, em 1980, até o limite dC 
CrS 70.000.000.000,00 (setenta bilhões de cruzeiros), na 
forma da legislação em vigor. Sessão: 23-9-83. 

Projeto de Lei da Câmara n'>' 79, de 1981 (n'>' 3.247/80, 
na Casa de origem), que dispõe sobre a obrigatoriedade 
da aplicação em projetas espeCíficos dos créditos e finan
ciamentos de organismos governamentais e daqueles 
provenientes de incentivos fiscais. Sessão: 28-9-83. 

Projeto de Resolução n'>' 105, de 1983 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rra:.. 
chuelo (RN), a elevar em Cr$ 7.678.9;43,63 (sete milhões, 
seiscentos e setenta e oito mil, novecentos e· quãrenta e 
três cruzeiros e sessenta e três- centavos) o montante de 
sua dívida consolidada. Sessão: 28-9-83. 

Projeto de Resolução n~' 106, --(COmissão de Econo
mia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Mauâ (SP), 
a contratar operação de crêdito no valor de CrS 
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1.746.558.000,00 (um bilhão, setecentos e quarenta e seis 
milhões, quinhentos e cinqUenta e oito mil cruzeiros). 
Sessão: 28-9-83. 

Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de 
Lei do Senado n'>' 188, de 1982 (n9 6.717/82, naquela Ca
sa) de autoria do Senador José Lins, que alte~ a Lein'>' 

"1.686, de fi de-Setembro de 1979, que dispõe sobre o 
exercício da análise clínico-laboratorial, e de.termina _ou
tras providêllcias, Sessão: 28-9-83. 

Projeto de Resolução n9 109, de 1983 (Comissão de 
Economia), que autoriza o Governo do Estado de Mato 
Grosso do Sul a elevar em Cr$ 2.878260.000,00 (dois bi
lhões, oitocentos e setenta e oito milhões, duzentos e ses
senta mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolida
da. Sessão: 29-9-83, (extraordinária.) 

Projeto rejeitado nos termos do art. 278 do Regimento 
-Interno e encaminhado ao arquivo 

Projeto de Lei-da Câmara n'>' 89, de 1981 (n'>' 4.982/81, 
- na Casa de origem), que altera dispositivos das Leis n'>'s 

5.478, de 25 de_julho de 1968, e 6.515, de 26 de dezembro 
de 1977. Sessão:_ 23-9-83. 

Requerimento de urgência art. 371, alínea "c" aprova-
do -- -

Requerimento n'>' 781, de 1983, de autoria do Senador 
VirgffioTáV(irã~ solicitando, nos termos do art. 371, alí
nea c, do Regimento Interno, urgência para o Projeto de 
Lci da Cãmara n'>' 54, de 1983 (n"' 881/79, na Casa de ori
gem), que regula o exercício da profissão de Técnico em 
Planejamento Turístico, e determina outras providên
Cias, Sessão: 23-9-83. 

Requerimento de criaçio de Comissão Especial aprova
do 

Requerimento n9 770, de 1983, de autoria do Senador 
João ·calmon, solicita-ndo, nos termos dos arts. 75 .. A1

', 

_ 20 e_77 do Regimento Interno, a criação de uma Comis
são Especlal, composta de 5 membros, para, no prazo de 
90 dias, examinar e avaliar os fatos relacionados com as 
graves denúncias do jornal O Estado de S. Paulo sobre os 
A-cordos entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e a Polónia, iniciadas no dia 14 de agosto de 1983, 
sob o título "Dívida Polonesa no Brasil: uma fraude". 
Sessão: 1'>'-9-83, (extraordinária.) 

ATAS DE COMISSÃO 

COMISSÃO DIRETORA 
6' Reunião Ordinária

Realizada a 23 de setembro de 1983 

Sob a Presidência do Senhor Senador Nilo Coelho, 
Presidente, e com a presença dos Senhores Senadores 
Moacyr Dalla, Primeiro Vice-Presidente, Jaison Barreto, 
Segundo Vice-Presidente, Henrique Santillo, Primeiro
SecretáriO; Lenoir Vargas, Segundo-Secretário, e Milton 
Cabral, Terceiro-Secretário, às dez horas do dia vinte e 
três de setembro de hum qtil novecentos e oitenta e três, 
reune-s.e a ComisSão Diretora do Senado Federal. 

O Senhor Quarto-Secretário deixa de comparecer, por 
motivo justificado. 

O Senhor presidente declara abertos os trabalhos e 
concede a palavra ao Senhor Primeiro-Secretário, que 
apresenta requerimento, de sua lavra e do Senhor Segun
d-O Vice-Presidente, propondo à Mesa" do Senado Fede
ral a apresentação do Projeto de Resolução que .. susta, 
nos termos do art. 32 da Constituição, os processos Cm 
curso perante o Supremo Tribunal Federal, contra o Se-

- nadar Fá6i0 Lucena". AP-ós discussão" da matéria, os Se
nhores Membros aprovam o requerimento e assinam o 
Projeto de Resolução, que vai à Secretaria-Geral da Me
sa, para os devidos fins. 
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Continuando com a Palavra, o Senhor Primeiro
Secre~ãrio apresenta parecer verbal sobre expediente da 
Subsecretaria de Orçamento solicitando a criação de três 
retribuições_ acessórias correspondentes a FG-2, três 
eQuivalentes a FG-3 e quatro correspondentes a FG-4-. O 
parecer é favorável à pretensão, por entender o Relator 
ser indispensável a criação das referidas gratificações, 
tendo em vista os aspectos de ordem administrativa que 
envolvem a questão. O parecer ê aprovado e o Ato com
petente é assinado e vai à publicação. 

Em seguida, o Diretor-Geral entrega ao Senhor 
Pr1meiro-Secretãrio o Processo n'>' 004076 834, que trata 
de consulta formulada pela Subsecretaria Financeira do 
Senado Federal, a respeito de problemas de ordem finan
ceira e orçamentária que envolvem a questão do gozo de 
férias por parte de AsseSso[es Parlamentares regidos pela 
Consolidação das Leis do Trabalho, Segundo infor
mações dos órgãos administrativos da Casa, a freqOência 
daqueles servidores no período de recesso do Congresso 
Nacional, por necessidade do serviço, tem sido atestada, 
fato este que acarreta transtornos à administração da 
Casa, pois, não concedendo as ferias da época oportuna, 
o Senado teria de pagar em dobro a remuneração respec
tiva e, s_egundo informa a Subsecretaria Financeira, os 
saldos existentes nas contas respectivas não comportam 
tal volume de despesas, O Senhor Primeiro-Secretârfo 
apresenta parecer oral, sobre o assunto e minuta de Ato 
da Comissão Diretora determinando a concessão das 
férias dos servidores regidos pela CLT, de preferência, 
nos meses compreendidos nos periodos de recesso do 
Congresso Nacional. Os Sénhores Membros aprovam o 
Parecer e assim o Ato em questão, que vai à publicação. 

Nada mais havendo a tratar, às dez horas e quarenta 
cinco minutos, o Senhor Presidente declara encerrados 
os trabalhos, pelo que, eu (Aiman Nogueira da Gama), 
Diretor-Geral e Secretário da Comissão Diretora, lavrei 
a presente Ata, que, assinada pelo Senhor Presidente, vai 
à- publicação. -

Sala da Comissão Dírétora, 23 de setembro de 1983. 
- Nilo Coelho, Presidente. 

7~Rcuniào Ordinária realizada a 28 de setembro de 1983 

Sob a Presidência do Senhor Senador Nilo Coelho, 
Presidente, e com a presença dos Senhores Senadores 
Moacyr Dalla, Primeiro V ice-Presidente, J aison Barreto, 
Segundo Vice-Presidente, Henrique Santillo, Primeiro
Secretário, Lenoir Vargas, Segundo-Secretário, Milton 
Cabral, Terceiro-Secretário e Raimundo Parente, 
Quarto-Secretário, às dez horas do dia vinte e oito de se
tembro de hum mil novecentos e oitenta e três, reune-se a 
Comissão Diretofa do Senado Federal. 

O Senhor Presidente declara abertos os trabalhos e 
distribui ao Senhor Segundo-Secretário, processo em 
que Edson Ferreira Afonso, Diretor da Subsecretaria de 
Ata, faz opção pela retribuição de seu cargo efetivo 
acrescida de 20% do valor do nível do cargo em comis
são. 

Dando continuidade aos trabalhos, o Senhor Presi
dente concede a palavra ao Senhor Primeiro Vice
Presidente, que emite parecer favorável à proposta de al
teração do Orçamento doFUNCEGRAF, para o exercí
cio de 1983. Discutida a matéria, à unanimidade dos pre
sentes, ê aprovado parecer favorável do Relator. 

Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao 
Senhor Primeiro-Secretário, que relata as seguintes ma
têrias: 

I') - P_r_oposta de alteração do Ato da Comissão Di
retora n'>' 18, de 1983, relatívo ao concurso público para 
Assessor Legislativo. O Senhor Primeiro-Secretário es
clarece a necessidade de se alterar, em algumas partes, o 
referido Ato e a Comissão Diretora, aceitando argumen
tações apresentadas, aprova a alteração e assina o Ato, 
que vai à publicação. 
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2~)- Processo n~' 001928 83 O, de interesse do servidor 
aposentado Antonio Pinto Fanaia, requerendo revisão 
dos proventos de sua aposentadoria. 

O Relator emite Parecer verbal sohre a questão, en
dossando os argumentos favorâveis emitidos pelos ór
gãos administrativos e consultivos do Senado -Fedeial, 
concluindo, assim, pelo acolhimento da petição. 

Os Senhores Membros da Comissão, após discutirem 
o assunto, aprovam o Parecer do Relator. 

3•)- Processo n9005912 83 O, no qual a Loja Maçóni
ca Estrela do Planalto n~' 3 solicita a doação, pelo Senado 
Federal, dos bens móveis relacionados do documento de 
fls. 06 do referido processo. 

O Senhor Relator profere parecer verbal, favorável ao 
deferimento do pe-dido, pois, além de os bens lerem sido 
considerados inservíveis pela Subsecretaria de Patrimô~ 
nio e a Consultoria~Geral da Casa ter emitido sobre_ o as~ 
sunto parecer defendendo a tese de poder o Senador doá~ 
los, se assim o desejar, vez que destinam~se a orfanato 
mantido por aquela instituição. -

Após discutirem o assunto, os Senhores Membros au
torizam o Diretor-Geral da Casa a assinar a minuta de 
.. Termo de Cessão Definitiva" em a penso ao process_o. 

4•)- Processo n9 004456 83 l, do interesse de Arthur 
Botelho Casado Lima e outros servidores da Represen
tação do Senado Federal no Rio de Janeiro, solicítando 
reconsideração do despacho que indeferiu o Processo n\t 
003_3_73_ 83 6, onde era pedido o pagamento da gratifi
cação especial de desempenho. 

O Relator emite parecer contrário à pretensão, pois 
todos os pareceres e informações contidos no processo 
são contrários ao pedido, por falta de amparo legal, 
acrescendo ainda o fato _de que nada de novo foi trazido 
ao estudo da questão ensejando a retificação da decisão 
anterior. 
~aprovado, pela unanimidade, o parecer do Relator, 

sendo, em conseqUência, indeferida a petição. 
Prosseguindo os trabalhos da Comissão, o Senhor 

Presidente concede a palavra ao Senhor Terceiro
Secretário, na qualidade de Relator dos seguintes assun
tos: 

I) Processo n\t 004599 83 7, que trata da aplicação no 
Senado Federal, dos mesmos dispositivos da Lei n9 
7.097, de_ 24 de maio de 1983, que altera a estrutura da 
Categoria Funcional de Técnico em Comunicação SO
cial. 

O Parecer do Relator é favorável à adoção da medida, 
por se tratar de mero cumprimento da lei, concluindo 
pela assinatUra dos Atas que acompanham o processo, 
por estarem redigidos de acordo com a boa técnica. 

A matéria, após discutida, é aprovada por todos os 
Membros. 
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2) Processo n9 002315 83 1, que dispõe so)Jre a apti~ 
cação no Senado Federal das disposições da Lei n9 7.071 
que altera a estrutura da Categoria Funciomil de Enfer
meiro, 

Entendendo tratar-se de aplicação pura e simples do 
dispositivo constitucional que estabelece a paridade de 
venCimentOS, o Senhor Relator da matéria emite parecer 
favorável, tendo sido este aprovado pelos Senhores 
Membros da Comissão. 

3) Projeto de Resolução n9 63, de 1983, que cria a 
CategOria Fuilcional de Adjunto Legislativo, e dá outras 
sprovidências. 

O Senhor Relator analisa a Emenda N9 1_, aprovada 
pelas Comissão de Constituição e Justiça e Finança, opi
nando pela sua rejeição em função não só da diferença 
entre as duas categorias Funcionais, mas, também, em 
razão da repercussão financeira da medida. Concluindo, 
oferece subemenda incluindo parágrafo 39 ao artigo 39 • 

O parecer, com submenda, ·após discutido pelos 
Membros da Comissão, é aprovado por unanimidade. 

Em seguida, a Presidência concede a palavra ao Se
nhor Quarto-Secretário, que relata o Processo o9 004028 
83 O, no qual é solicitada a reestruturação da Seção de 
Protocolo Administrativo. 

O Parecer do Relator é favorável à medida, concluin
do no sentido de ser criado o Serviço de Protocolo Ad
ministrativo, nos moldes propostos no processo. 

A.matéria é colocada em discussão e em seguida apro
vada pelos Membros da Comissão. 

O Senhor Segundo Vice-Presidente pede a palavra, 
que lhe é concedida pela Presidência, e aborda o_ proble
ma da utilização de telefones no Senado Federal e as 
conseqüentes implicações de natureza financeira, suge
rindo providências no sentido de serem instalados telefo
nes públicos nas dependências do Senado Federal, fato 
e-s-te-que podei-ia diminuir os gastos com ligações urbanas 
e interurbanas. 

Os Senhores membros acatam a sugestão e a Presidên
cía da Casa determina ao Diretor-Geral sejam estudados 
os loca{S mais aproPfiados- para instalação doS apare. 
lhos. 

O:mtinuando com a palavra, o Senhor Segundo Vice
Presidente propõe a criação de_gra!ificaÇõ_es a serem co~
cedidas a Inspetores e Agentes de Segurança lotados nos 
Gabinetes dos Senhores Membros da Mesa. O Senhor 
Primeiro-Secretário pede a palavra para esclarecer que 
entende esteja a situação -resolvida, porquanto, se os ser
vidores estão lotados nos gabinetes, já percebem, portan
to, gratificação pelo exercício da função, ficando, eiztre
tanto, de verificar a real situação _daqueles servidores e 
trazer o assunto novamente à ComiSsão Diretora. 

Outubro de I983 

Ainda com a palavra, o Senhor Segundo Vice
Presidente analisa a atual situação da Subsecretaria de 
Assistência Médica e Social, chamando a atenção para a 
necessidade de serem determinados os tipos de prestação 
de assistência e _definição dos critérios a serein adotados, 
o que tange ao custeio das despesas decorrentes, princi~ 
palmente, à vista da insuficiênCia de recursos, sugerindo, 
como conseqUência, a criação de Grupo de Trabalho 
para estudar e sugerir definições sobre o tema. 

Após debate do problema, a Comissão Diretora auto
riza a criação âo Giupo de Trabalho, como proposto. 

Daltdo prosseguiménto aos trabalhos, o Senhor Presi
dente aborda s~Jgestão proposta pelo Senador Milton 
Cabral, no sentido de serem definidas as Comissões do 
Seriado Federal e incumbe os Senhores Senadores Jaison 
Barreto e Milton Cabral de estudar a questão e a relatar 
na próxima reunião da Comissão Diretora. 

Em seguida, o Se_nhor Primeiro-Secretário pede a pa
lavra para apreciar o pedido formulado pelo Senador 
Jaison Barreto, na qualidade de Presidente da Comissão 
Parlamentar de Inquérito sobre a Previdência Social, no 
sentido de serem concedidas passagens aéreas. e estadas 
aos Senhores Senadores e funcionários nos locais a se
rem viSitadás. Esclarece o Senhor Relator que o Senado 
Federal não dispõe, no momento, de recursos para arcar 
co"h1 todas as despesas solcitadas e sugere que se for
neçam as passagens aéreas, mas, relativamente às esta
das, só seriam devidas aos funcionários, devendo as des
pesas dos Senhores Senadores serem custeadas pelos 
mesmos. Atenta, ainda, o Senhor Primeiro-secretário 
para a necessidade de-se regulamentar a questão, a fim 
de serem evitados dissabores nas próximas oportunida
des. 

É concedida a palavra ao Senhor Primeiro Vice
Presidente, que retrata a situação dos diversos aeropor
tos do Pais, dando conta de que em alguns Estados os 
S~nhores Senadores têm direito à utilização_ da Sala Vip, 
_mas que em outros tal não ocorre, sugerindo, então, es
tude o Senado Federal a possibilidade de ser uniformiza
do tal atendimento. 

Após debate do assunto, fica decidido que o Diretoi'~ 
Geral es_tudarã a possi~ilidade de ser firmado um convê
nio com a INFRAERO no sentido da utilização daque
las salas em todos os aeroportos do País. 

Nada mais havendo a tratar, às onze horas e quarenta 
e cinco minutos, o Senhor Presidente declara encerrados 
os trabalhos, pelo que, eu, (Aiman Nogueira da Gama), 
lavrei a presente Ata, que, assinada pelo Senhor Presi~ 
dente, vai à publicação.-

Sala da Comissão Diretora, 28 de setembro de 1983_.._ 
- NilO Coelho~ Presidente. 
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1- ATA DA 169• SESSÃO, 
EM 4 DE OUTUBRO DE 1983 

1.1- ABERTURA 

U- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Parecer encaminhado à 
Mesa 

1.2.2 - Leitura de projetos 

- Projeto de Lei do Senado n• 
256/XJ-Complementar. de autoria 
do Sr. Scn<ldllr Nelson Carneiro, 
que introtlul alteração na Lei 
Complcment<lr n• 7. de• 7 de se· 
tcmhm de !970. que instituiu o 
PI S. 

- Projeto de Lei do Senado n' 
257 /XJ. de <lUtori" do Sr. Senador 
M <lrco M<lcicl. que dispõe sobre a 
int.:hls~o de ohrus de a r te nas cons

tnH,;~lcs que cspcc.:iríca e dá outras 
provitiCru.:ias. 

- Projeto de Lei do Senado n9 
~SX/XJ. úc autoria da Comissão 
Dirct~Ha, que altera a estrutura da 

SUMÁRIO 
Categoria Funcional de Enfermei· 
ro, do Grupo-Outras A tividades de 
Nível Superior e dá outras provi~ 
dências. 

Projeto de Lei do Senado n• 
259 f83, de autoria do Sr. Senador 
Álvaro Dias, que altera a redação 
do "caput" e do§ i' do art. 7• da 
Lei n• 6.194, de 19 de dezembro de 
!974. que dispõe sobre seguro obri· 
gatório de danos pessoais causados 
por veículos automotores de vias 
terrestres, ou por sua carga, as pes
soas transportadas ou não. 

1.2.3 - Comunicação da Presi
dênc.ia 

- Recebimento da Mensagem 
n• 186/83 (n' 360/83, na origem), 
pel" qual o Senhor Presidente da 
República solicita autorização para 
que a Prefeitura Municipal de Alfe
nas (MG). possa realizar operação 

de crédito. para os fins que especifi
ca. 

1.2.4 - Discursos do Expediente 

SENADOR HENRIQUE SAN
TILLO - Problema do abasteci
mento interno de alimentos e a ex
plosão de seus preços no corrente 
ano. 

SENADORA !RISCELIA -Si
tuação educacional do País e, em 
particular, do Estado do Acre. Ne· 
cessidade de melhor ·adequação do 
modelo educacional à realidade 
brasileira. 

SENADOR NELSON CARNEI
RO, como Líder - Decisão da 
Mesa Diretora da Câmara dos De
putados com relação às represen
tações de Ministros de Estado con
tra o Deputado Mário Juruna. 
Acontecimentos políticos verifica
dos e os que deverão ocorrer no 
presente mês. 

SEÇÃO 11 

QUARTA-FEIRA, 5 DE OUTUBRO DE 1983 

Ata da 169• Sessão, 
em 4 de outubro de 1983 

I~ Sessão Legislativa Ordinária, 

da 47~ Legislatura 

Presidência dos Srs. Henrique Santillo 

e Almir Pinto 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE· 
SENTES OS SRS. SENADORES: 

!ris Célia - Raimundo Parente - Gaivão Modesto -
Odacir Soares - Aloysio Chaves - Gabriel Hermes -
Alexandre Costa - José Sarney - Alberto Silva -
Helvídio Nunes- Almir Pinto- .f.osé Lins- Virgílio tá
vora- Aderbal Jurema- Nilo Coelho- Luiz Cavalcan
te- Albano Franco- Lourival Baptista- Passos Pôrto 
- Jutahy Magalhães- Luiz Viana- João Calmon
José lgnácio - Nelson Carneiro - Fernando Henrique 
Cardoso- Severo Gomes- Henrique Santillo- Lázaro 
Barboza - José Fragel/i - Marcelo Miranda - Pedro 
Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 30 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

te. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. !•-Secretário irá proceder à leitura do Expedien-

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
PARECER 

PARECER N• 865, DE 1983 
Da Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Lei da Câmara n• 79, 
de 1981 (n• 3.247/80, na Casa de origem). 

Relator: Senador José Lins 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 
Lei da Câmara n• 79, de 1981 (n' 3.247 f80, na Casa de 
origem), que dispõe sobre a obrigatoriedade de aplicação 
em projetas específicos dos créditos e financiamentos de 
organismos governanentais e daqueles provenientes de 
incentivos fiscais, esclarecendo que considerou como de 
redação, sem alteração do mérito da proposição, a emen-
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EXPEDIENTE 

CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

AIMAN GUERRA NOGUEIRA DA GAMA 

Diretor-Geral do Senado Federal 

ALOISIO BARBOSA DE SOUZA 

Diretor Executivo 

LUIZ CARLOS DE BASTOS 

Diretor Industrial 

RUDY MAURER 

Diretor Administrativo 

SENADOR FERNANDO HEN
RIQUE CARDOSO, como Líder 
- preocupações de S. Ex• diante 
da gravidade de denúncias envol» 
vendo autoridades, contidas em de
poimentos prestados na Comissão 
Parlamentar de Inquérito que in
Yestiga írregurarlcfa-áes que teriam 
ocorrido no acordo BrasiljPolõnia. 

1.2.5- Requerimento 

N~> 801f83, de autorià dci Sr. Se
nador Jutahy Magalhães solicitan~ 
do a transcrição, nos Anais do Se
nado Federal, do_arügo--"'0 Exem
plo de Ornellas", publicado no jor
nal Correio BraziJiense, de 3 de ou
tubro do corrente. 

U- ORDEM DO DIA 

- Projeto de Lei do Senado n9 
77 /SI-Complementar, que cria nas 
regiões metropolitanas, o Conselho 
Administrativo constituído pelos 
PrefeitOs e- por representantes das 
Câmaras Municipais, modificando 
a Lei Complementar n9 14, de 8 de 
junho de 1973. Rejeitado. Ao Ar
quivo. 

-Requerimento n9 793/83, de 
autoria do Sr. Senador Pedro Si
mon, solicitando, urgência Para o 
Requerimento n9 784/83, de auto
ria do Sr. Senador Henrique San
tillo, que solicita criação de uma 
Comissão Especial Mista que deve
rá ser formada de li SenadOres e 
II Deputados Federais, com vigên
cia de 120 dias, para discutir e ava
liar aspectos do contexto ecoriômí
co, social e institucional do País. 
Votação adiada por falta de "quo
rum". 

- Projeto de Lei do Senado n9 
280/80, que _determina que a Or
dem dos Advogados do Brasil opi
ne sobre a escolha de magistrados 
que devam integrar tribunais' com 
JUrisdição em todo o território- na-

cional. Votação adiada· por falta de 
"quorum". 

- Projeto de Lei do Senado n9 
39/83, que autoriza o Poder Execu
tivo a con_ç_e.der um_abono de emer
gência de 70% para os servidores 
públicos federais, e dá outras pro
vidê':lcias_. Votação adiada po~ falta 
de "quorum".-

- Projeto de Lei do Senado n~' 

70/83, que estabelece critério e li
mite para os reajustes dos preços de 
ingressos de jogos de futebol. Vo
tação adiada por falta de "quo-
rum". 
- --:- Projeto de Lei_ do Senado n~' 

337 f8!, de autoria da Comissão 
Especial do Júri Popular, que alte
ru dispositivo do Código de Proces
so Penal. Discussão sobrestada por 
falta de "quorum", para votação 
do requerimento n9 800/83. 

1.4-DISCURSOS APÓS A 
ORDEM DO DIA 

SENADOR LÁZARO BARBO
. ZA - Encaminhamento à Mesa, 

de projeto de lei dispondo sobre al
terações no Código de Mineração. 

SENADOR DINARTE MARIZ 
- Exigências descabidas que esta· 
riam sendo solicitãdas pelo Banco 
do Brasil, para a prorrogação dos 
débitos dos produtores agrícolas 
do Nordeste. Defesa de concessão 
do título de "Cidadão do Nordes
te" ao jornalista Roberto Marinho, 
que seria feito, em conjunto, pelos 
Estados da região_ 

SENADOR NELSON CARNEl
RO- Defesa de um maior amparo 
dos Governos Federal e Estadual à 
APAE- RIO, órgão de assistência 
aos excepcionais. 

SENADOR HELVIDEO NU
NES - Conferência do Sr. João 
Freitas, Presidente da Associação 
lndustrlal Piauiense, proferida no 
plenário da Comissão de Agricul-
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tura da Câm::~ra dos Deputados, 
quando apontou a cultura do pequl 
como uma das inúmeras alternati. 
vas para o fortalecimento económi
co_ do_Nordeste. 

SENADOR FERNANDO HEN
RIQUE CARDOSO - Reparos 
contra a aplicação, a nível munici
pal, de resolução do Banco Central 
que dispõe sobre o controle do en
dividamento do setor público. 

SENADOR GASTÃO MüLLER 
- Reivindicações dos produtores 
de soju e arroz da região do Médio 
Aruguaia-MT. 

l.5- DESIGNACÃO DA ORe 
DEM DO DIA DA PRÓXIMA 
SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

2-DISCURSOS~ PROFERI
DOS EM SESSOES ANTERIO
RES 

Do Sr. Almir Pinto, pronuncia
dos na sessão de 30-9-83. 

Do Sr. Henrique Santillo, pro
nunciado na sessão de 3-l0-83 . 

3-ATO DO PRESIDENTE 
DO SENADO 

N9 III, de 1983 

4- PORTARIA DO 
DIRETOR-GERAL 

N9 43, de 1983 

5-COMISSÃO DO DISTRI
TO FEDERAL 

Emenda apresentada ao Orça
mento do Distrito Federal para 
1984 

6- MESA DIRETORA 

7- LIDERES E VICE
LIDERES DE PARTIDOS 

8- COMPOSIÇÃO DAS CO
MISSOES PERMANENTES 

da apresentada pela Comissão de Ecorionlía à ement~I"ao 
projeto. 

Sala dus Comissões, 4 de outubro de 1983.- Lomanto 
Júnior, Presidente- José Lins, Relator -Passos Pôr"to. 

ANEXO AO PARECER No 865, DE 1983 

Redação final do Projeto de Lei da Câmara n9 79, 
de 1981 (n9 3.247/80, na Casa de- origem). Dispõe· 
sobre a obrigatoriedade de- aplicação dos créditos e fi
nanciamentos de organismos governamentais e daque
les provenientes de incentivos fiscais, exclusivamente 
nos projetos para aos quais foram concedidos. 

O Congresso Nucional decreta: 

Art. J<.> Todo crédito ou financiamento concedido 
por órgãos -da administração pública, di reta ou indireta, 
ou recurso proveniente de incentivo fi_scal terá que ser 
aplicado exclusivamente no projeto para o qual foi libe
rado. 

Art. 29 Os infratores ficam _Slijeitl()s às segufntes pe
n~lidade..<>: 

1- não se beneficiarão de nenhum outro empréstimo 
de orgunismo oficial de crédito e nem poderão utilizar 
recursos de incentivos fiscais, por um período de lO (dez) 
anos; 
II- terão que saldar todos os débitos, vencidos e vin

cendos relativos uo crédito ou financiumento cuja apli
cação foi desviada, no prazo de 30 (trinta) dias, contados 
da constatação da irregularidade. 

Parágrafo único. As penaldiades constantes deste ar
tigo somente serão aplicadas mediante processo regular, 
assegurada ao acusado ampla defesa. 

Art. 39 Além das sanções previstas no artigo ante
rior, os responsáveis pela infração dos dispositivos desta 
lei ficam sujeitos às penas previstas nO art. 171 do 
Decreto~ lei nQ 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Códi
go Penal Brasileiro. 

Art. 49 O Poder Executivo regulamentará a presen
te lei no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da sua publi
cação. 

Art. 59 Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 6~' Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) -0 Expediente 
lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, projetas de lei que vão ser lidos pelo Sr. 
19-Secretário. 



Outubro de 1983 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 256, DE 1983 
COMPLEMENTAR 

Introduz alteração na Lei Complementar n9 7, de 7 
de setembro de 1970, que instituiu o PIS. 

O CongresSO NaCional decreta: 
Art. 1"' O art. lO da Lei Corriplementar n~' 7, de 7 de 

setembro de 1970, passa a vigorar com a se&uinte re
dução: 

"Art. 10. Sobre_ as prestações ou quaisquer di
reitos devidos aos empregados, em decorrência des
ta lei complementar, não incidirão contribuições 
previdenciárias nem estão sUjeitos ao Imposto de 
Renda. 

P..arágrafo único. Aos beneficiários desta lei, 
porém, é facultado reclamar na Justiça do Trabalho 
a comprovação ou o cumprimento, pelo emprega
dor, das obrigações que ora lhe são cometidas." 

Art. 2~' Esta leí entra em vigor na data de sUa publi
cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições erit coilirárTO. 

Justificação 

Embora unificados através da Lei Complementar n'~ 
26, de 11 de setembro de 1975, o Programã de Integração 
Social e o Programa de Formação do Patrimônío do Ser
vidor Público continuam sendo disciplinados, quanto a 
certos aspectos peculiares aos trabalhadores em geral e 
aos servídores públicos, pela legislação original que os 
institui, ou seja, pela Lei COmplementar n'~ 7, de 7 de se
tembro de 1970 e pela Lei Complementar n9 8, de 3 de 
dezembro de 1970, respectivamente. 

A alteração aqui preconízada diz respeító tãO-sOinente 
a direitos atribuíveis a trabalhadores celetistas, de modo 
que necessário se torna viabilizá-la através da Lei Com
plementar n9 7/70. 

E o que se quer, em síntese,-é que, no casO de a empre-
sa empregadora deixar de cumprir suas obrigações para 
com o PIS-PASEP; o trabalhador prejudicado tenha -a 
quem reclamar, dirigindo-se à Justiça do Trabalho. 

Até aqui tal procedimento é impossível, justamente em 
razão de omissão da Je:L 

Sala das Sessões, 4 de outubro de 1983. -Nelson Car
neiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI COMPLEMENTAR N• 7, DE 7 DE SETEMBRO 

DE 1970 

Art. lO. As obrigações das empresas, decorrentes 
desta Lei, são di caráter exclusivamente fiscal; não ge-
rando direitos de natureza trabalhista nem incidência de 
qualquer contribuição previdenciária ·em relação a quaiS
quer prestações devidas, por lei ou por sentença judicial, 
ao empregado. · 

Parágrafo único. As importâncias incorporadas ao 
Fundo não se classificam como rendimento do trabalho, 
para qualquer efeito da Legislação Trabalhista, de Previ
dência Social ou Fiscal, e não se incorporam aos salários 
ou gratificações, nem estão sujeitas ao imposto so6re a 
renda e proventos de qualquer natureza. 

(Às Comissões dr! Constituição e Justiça, de Legls
lação Social e de Finanças.) 

_ DlÃ:RlO DO CONGRESSO N AC!ONAL (Secão !!) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 257, DE 1983 

Dispõe sobre a inclusão de obras de arte nas cons
truções que especifica e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. l9 Na construção de imóVeis e seus jardins, 
com área igual ou superior a 2.000 m1 (dois mil metros 
quadrados), próprios da administração federal, exigír-se-
á a inclusão de obr_a_s de arte para concessão do respecti
vo habite--se. 

Art. 29 Para os fins desta lei, consideram-se obras de 
arte as produzidas por artistas plásticos brasileirOS, Ou, 
quando por estrangeiros, aquelas realizadas no Brasil. 

Art. 3~' O Poder Executivo regulamentará esta lei no 
prazo de 180 (cento e oitenta) dias. 

Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 5~' Revogam-se as disposições em contrárío. 

Justificação 

A -propoSiçãO, além de propiciar melhor ápresentação 
ambiental dos próprios públicos, visa a promover, cada 
vez mais, a valorização da atividade artística do P<iís, 
ensejando-lhe valioso instrumento para a sua difusão. 

Entendo que a criação artística, expressão autêntica 
dos vulores que constituem a cultura nacional, não pode 
nem deve se conter apenas nos recintos fechados de sa
lões, galerias e museus, locais que tendem a restringir o 
acesso a segmentos mais elitizados da sociedade. Na me
dida em que se criam novas e adequadas vias para a sua 
crescente disseminação não apenas se oferecem melhores 
condições para o conhecimento das artes plásticas, como 
ainda se propiciam estimulas para o surgimento de no
vos talentos e vocações, capazes de ampliar a dimensão 
do rico acervo artístico n"ai::ional. 

Considere-se, também, quC C :iCe à carêncüi de maiores 
incentivos, múltiplas- têm sido <is adverSidades, de mo'do 
geral, enfrentadas pelos artistas plásticos, daí por que se 
propõe, também pOr essa forma, o apoio pelos poderes 
públicos. Aliás, assim procedendo, cumpre-se o manda
mento constitucional que reza ser-"o amparo ã cultura 
dever do Estado" (m:t._ 180). 

Convém, pois, voltar as nossas atenções em prol des
ses legítimos objetivos, a fim de propiciar-se_o pleno de
sempenho das atividades de tão numeroso quanto _ex~ 
pressivo contingente de artistas que, com sua sensibilida
de c_talento, perenizam, na sua arte, aS formas e as cores
das g~ntes e da natureza do Brasil, pois a obra de arte, 
como a conceituou, com brilho e graça, Marx Reinhard 
é "'meio de vida, ou seja, uma condição de vida humana 
que nasce". 

Estou convicto de que o estímulo compreendido na 
presente proposta- se insere dentre os objetivos maJores 
para a reàllzãção dos quais devem empenhar-se os pode-
res públicos, visto que o País que não promover ações 
voltadas à formação e informação cu!turaljamais logra-

-· ~rá O- pleno desenvolvimento de seu povo. 
Assim, _e-rytendo recomendável que se torne obd~a

tória, nas edificaçÕes de maior dimensão, a inclusão dê 
obras de arte produzidas por artistas plásticos brasileiK 

- ros~ ou, qUãrido assinadas por estrailgeiros, hajam sido 
produzidas no nosso País. 

- Estas as razões_ que me levam a apresentar esta propo~ · 
siçào, a qual, uma vez aprovada pelos eminentes pares, 
constituir-se-á em significativa contribuição desta Ca-Sa -
do Congresso Nacícinal à cultura e ao desenvolvimento 

_ integral do Pais. 
Sala das Sessões, 4 de outubro de 1983.- Marco Ma

--- ciel. 

(Às _Comissões de Constituição e Justiça, de Edu
cação e Cultura e de Serviço Público Civil.) 
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PROJET6 DE LEI DO SENADO N• 258, DE 1983 

Altera a estrutura da Categoria Funcional de En· 
fermeiro, do Grupo·Outras Atividades de Nível Supe
rior e dá outras providências. 

O C~ngresso Nacional decre_ta: 

Art. I"' A categoria Funcional de Enfermeiro, Códi
go SF-NS~904, do Grupo-Outras Atividades de Nível 
Superior, do Quadro Pennanente do Senado federal, ins
tittJído_ pela Lei n"' 5.975, de 12 de dezembro de 1973 e 
posícíonada nos-termos do Anexo III da Lei nY 6.908, de 
21 de maio, fica alterada na forma constante do Anexo 
destu Lei. 

Ar_t. 29 A despesa com a execução desta Lei correrá 
à conta das dotações próprias do senado federal _constan
tes do Or.çamento da União. 

- · --- Art. 3~> Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação, vigorando seus efeitos a partir de 21 de dezembro 
de 1982. 

Art. 4~> Re\'Ogam-se as disposições em contrário. 

JUSTIFICAÇÃO 

O presente projeto objetiva alterar a estrutura da Ca
tegoria Funcional de Enfermeiro, do Grupo-OutraS Ati
vidades de N_ível Sujeríor, do Quadro Permanente do Se
nado Federal, de acordo com a modifiCação introduzida 
no Poder Executivo, pela Lei n9 7.071, de 20 de de
zembro de 1982, dando curso, assim, aos princípios in
sertos nos arts. 98 e 108, § !9, da Constituição Federal. 

Desta sorte, a Categoria Funcional de Enfermeiro pas
sa a ter a estrutura indicada no Anexo da Lei n9 7.071, de 
1982, obedecidos, ainda, as mesmas escalas de Referên
cius e igual início de vigência para a medida, 

Sala das Sessões-, -4 de outUbr_o de 1983.- Nilo Coelho 
- ÍienriqueSantiilo - Milton -Cabral - Raimundo Pa
rente. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N~> 7.071. de 20 de dezembro de 1982 

Altera a estrutura da Categoria Funcional de En
fermeiro, do Grupo-Outras Atividades de Nível Supe
rior, e dá outras providências-. 

O Presidente da República: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono à seguinte Lei: 

Art. J9 A Categoria Funcional de Enfermeiro, códi
go NS-904 ou LT-N8-904, do Grupo-Outras Atividades 
de Nível S~perior, a que se refere a Lei nl' 5.645, de 10 de 
dezembro de 1970, fica alterada na forma constante do 
anexo desta Lei, 

Parágrafo único. Os servidores atualmente posicio
nados nas referências I a 4 da Categoria Funcional de 

. _Enfermeiro fiCam aútomiiticamente localizados na refc
rênda 5, inicial da classe A. 

Art. 29 A alteração a que se refere o "artigo anterior 
nã·o acarretára elevação d-e vencimentos ou salários, res-:_ 
salvada a hipótese de que trata o parágrafo único respec
tiVo. 

§ 19 O preenchimento dos cargos das classes especial 
e intermediárias, da Categoria Funcional de Enfermeiro, 
far-sc-á mediante progressão fUncional ou outras formas 
regulares d_e provimento. -

§ 2"' Os servidores atingidos pela alteração a que Se 
refere este artigo serão posicionados nas novas classes da 
Categoria Funcional, mantidas as respectivas referências 
de vencimento ou salário. 
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Art. 39 _ A nova estrutura das classes da ~tegoria 

Funcional de Enfermeiro não prejudicarã a tramitação e 

a solução de pedidos de transferência e movimellhiCãO-de 
servidores, apresentados até a data da vigência desta Lei. 

Grupo 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Art. 49 A despesa com a execução desta Lei correrá 
à conta das dotações próprias do Orçamento da União e 
das autarquias federais. 

Art. 59 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação, inclusive quanto a seus efeitos financeiros. 

ANEXO 

(Art. 1~> da Lei n9 7.071, de 20 de dezembro de 1982) 

Outubro de 198:3 

Art. 6~' Revogam-se as disposições em contr'ário. 

Brasília, 20 de dezembro de 1982; 1619 da Independên

cia e 949 da República. - JOÃO FIGUEIREDO -

Ibrahim Abi-Ackel. 

Categ'oria 
Funcional Código 

Referência de Vencimento ou 
Salário por Classe 

Outras Atividades de 
Nível Superior 

(NS-900 ou LT-NS-900) 

LEI N• 6.908, DE 21 DE MAIO de 1981 

Reajusta os valores de vencimentos e proventos dos 
servidores ativos e fnativos do Senado Federal e dá 
outras providências. 

O Presidente da República faço saber que o Congresso 
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte L:ei: 

Art. I~' Os valores _de _vencimçntos e prQ'!'entos do~ 
servidores ati vos e inaTiVos'aO Sen-ado federal, decorren
tes da aplicação da Lei n~' 6.775, de 73 de abril de 1980, 
ficam reajustados na forma dos Anexos desta Lei. 

Parágrafo único. Serão descontadas dos reajusta
mentos ora previstos quaisquer antecipações retributivas 
que tenham sido ef~tuadas com base no~ aumentos auto
rizado-s pelo Decreto_-lei__n9 1.820, de III de dezembro de 
1980. 

Art. 2~' A escala de vencimentos - e respectivas re
ferências- a que se refere o art. )9 da Lei n9 6.775, de 23_ 

de abril de 1980, ficà alterada na forma do correspon
dente Anexo desta Lei. 

i) Enfermeiro NS-900ou 
LT-NS-904 

Classe Especial - NS-22 a NS-25 
Classe C - NS-17 a NS-21 
Classe B - NS-12 a NS-16 
Classe A -NS- SaNS-11 

Art. 39 As categorias funcionais integrãntes do Pla
no de ClassifiCaÇão de Cargos, instituído pela Lei n~' 

5.645, de 10 de dezembro de 1970, e posicionadas na for
ma do Anexo lll da Lei n9 6.323, de 14 de abril de 1976, 
modificado pelas Leis n~'s 6.626, de 2 de abril de 1979, e 
6.775, de 23 de abril de 1980, ficam estruturadas por clas
ses e-referências na forma do Anexo III desta Lei. 

Parágrafo único, Os servidores atualmente posicio
nados nas referências a que se refere a parte inicial do ar
tigo anterior ficam automaticamente localizados, inclusi
ve COm mudanças de classe nas -CÇlrr_espondentes referên
cias da Anexo II desta_ Lei. -

Art. 41' Fica elevado para Cri 300,00 (trezentos cru
zeiros) por dependente, o valor do salário-família do ser~ 
vidor do Senado Federal. 

Art. 59 A Gratificação de Atividade, institu"ída pela 
Lei n~' 6.323, de 14 de abril de 1976, passa denominar-se 
Gratificação de Nível Superior, mantidas as característi~ 
cas, definiÇão, beneficiários e base de concessão legal
mente d~fipidos. 

t.!!..!...!..Q__l 
(l.rL H•) 

Parágrafo único. O integrante de Categoria Funcio
nal de nível superior do Plano de Classificação de Cargos 
de que trata a Lei n~' 5.645, de 10 de dezembro de 1970, e 
que, por força da legislação especffica, eStiver sujeito à 
jornada de trabalho inferior a 40 (quarenta) horas sema
nais, fará jus a 50% (cinqüenta por cento) da gratificação 
a qUe Se-refere este artigÕ. -

Art._ 6Y Nos cálculos decorrentes da execução desta 
Lei, serão desprezadas as frações de cruzeiro. 

Art. 7~' A despesa decorrente da aplicação des_ta lei 
- correrá à conta das dotações_ constantes do Orçamento 

da União para o exercício de 1981. 

Art. 8Y Esta Lei entrarã em vigor a partir de 19 de ja-
neiro de 1982. -

Art. 91' Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 21" de maio de 1981; 160~' da Independência e 
9311 da República. -JOÃO FIGUEIREDO - Ibrahim 
AbiMAckel. 

lii\'(IS R!.PRC~r!nt.~Q 
HCN~IU. 

A. partir de A p~rt Ir dt" 
01/0l/l':'f·l Ol/J1/lS_:'~I 

!li.S.l 53-.214,00 7·Urn,ro "'' (1,\5, 2 6[:!.870,00 aa.:n.s.?O 35< 
MS.) 7G.e11.oo lJ8.UV.OO "' ur.s. ~ 90.0<>:?.00 1JS.413,0"J ''" Oo\S, S !?!-.)~9,00 122,WZ,00 "' Pft.S. 6 lOS.'JTI,OO i35.7e2.0J '" 
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LEI N• 5.975, IZ DE DEZEMBRO DE 1973 

Fixa os valores de vencimentos dos cargos dos 
Grupos- Outras Atividades de Nível Superior e Ar
tesanato, do Quadro Permanente do Senado Federal, 
e dá optras prm·idências. 

r~·s· c;:nfs~~:~~;ú c;~;rir~~-;~; .e._ J:Sii~~-~d; F~·-
nanças.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 259, de 1983 

Altera a redação do ••caput" e do§ )9 do art. 79 da 
Lei n9 6.194, de 19 de dezembro de 1974, que dispõe 
sobre seguro obrigatório de danos pessoais causados 
por sua carga, às pessoas transportadas ou não. 

O Congresso Nacioilal decreta: 

Art. }9 Ocaputdoart.796seu§l9,daLein96_.194, 
de 19 de dezembro de 1974, passam a vigorar com a se
guinte i'edação: 

Art. 79 A indenização, por pessoas vitimadas 
no caso d~ morte, lesões corporais ou invalidez, cau
sada por veículo não identificado, será paga obriga
toriamente, por todas as seguradoras que operarem 
no seguro objeto da presente lei. 

§ 19 O limite da indenização de ·que trata este 
artigo será o -mesmo estabelecido para os casos de 
veiculo identificado." 

Art. 29 Esta.Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 39 ReYogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

A Lei n9 6.194, de 19 de dezembro de 1974, veio aper
feiçoar as disposições legais conc_ernentes ao seguro obri
gatório de danos pessoais causados por veículos automo
tores de via terrestre, _ao introduz.ir alterações no 
Decretowlei nQ 73, de 21 de novembro de !966. 

Fê-lo, entretanto, de modo lacunoso, deixando ao dew 
samparo hipóteses que precisam ser cobertas pela pro
jecão seguradora, sem o que teremos uma legis-lação fa
lha, pelo acobertamento de todas as condições protecio
nistas de que devem desfrutar os destinatários. 

t o que o legislador ao instituir a nova lei, que ora 
propomos seja alterada, deixou de analisar e ponderar 
dois aspectos relevantes da questão enfocada, certamenw 
te por esquecimento, e que são: a não inclusão das lesões 
corporais ou da invalidez permanente a serem contem
pladas com o benefícios, e o pagamento de apenas 50% 
(cinqilenta por cento) do valor estipulado para os casos 
de sinistro ocorrido com veículO identificado. 

A propósito da matéria objeto desta proposição, fa:z
se indispensável salientar o comentário feitO PelO sr. Ro
berto Haruo Hayashi, na Coluna "Seguro Obrigatório'', 
publicado no Jornal do Advogado, na Ordem dos Advo
gados do Brasil, Seção de São Paulo, de setem_bro do 
corrente ano, do seguinte teor; 

"Ora. sendo a seguro obrigatório emínenteffiente 
social, o beneficio da vítima de veículo não identifi
cado, a -que mais necessifa do amparo legal, não
pode promover contra o acusado do dano, a compew 
tente ação de reparação. Outra injustiça da lei, é o 
caso da impossibilidade da vítima de lesões corpow 
rais ou invalidez permanente, de receber a indeni
zação, diretamente do causador do dano, pois sendo 
desconh~cida a autoria, tornawse inviável a perse
cução através da via judiCial.- O d"ireito qUe espelha 
l.!ma realidade sócioweconômica e política de uma 
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nação, mostrou-se indiferente ao grave problema, 
não equacionando a matêria dentro de uma realida
de objetiva, deixando ao desamparo, a vítima de le
sões corporais ou o inválido, não lhe abrindo as 
portas, para um socorro e auxílio imediato que viria 
a minimizar os seus percalços financeiros." 

A transcrição é por demais clara e judiciosa, no senti
do de que existe uma lacuna a ser preenchida nas dispo
sições constantes do art. 7" da Lei n9 6._194_, de 1974, a fim 
de que as vítimas de acidentes de veículos_ não _identifica
dos tenham os mesmos direitos já assegurados pelo art. 
39 e alíneas dessa mesma lei. 

Aliás, o Dr. Alcides P. Sabbi e-o DepUtado Alceu 
Collares, em sua obra .... As vítimas do Seguro Obrigaw 
tório", à fl. 99, assim fixam seus pontos de vista sobre a 
matéria: 

"A injustiça da lei é ainda mais flagrante quandO 
além de reduzir pela metade a indenizaçào por víti
ma fatal, exclui da cobertura as despesas médico
hospitalares e a invalidez permanente, tanto parcial 
como total. t aqui que a responsabílidade social 
t~rna mais sensível a necessidade do seguro obriga
tório, porque, além de exaurir a~r"i::panção do dano 
no seguro, consagra um absurdo inaceitável, porque 
fica dois valores para um fato da mesma natureza, 
tendo estes o mesmo objetivo social." 

Desta forma, olvidouwse o posicionamento do seguro 
obrigatório; cuja natureza ê eminent-emente social, isto ê, 
seus objetivos primordiais são amparar as vítiriias ou 
seus __ beneficiários, em cas_o de acidente de trânsito. 

Esses objetivos estão hoje grandemente prejudicados, 
na medida em que, quando o veículo não for ideritifica
do, não haverá condições de reivindicaçª-o judicial dos 
direitos contra qualquer instituição, pela total ausência 
de reserva legal. 

Acreditamos qu'e esta proposição irã preencher a lacu
na apontada. 

Há urgência, portanto, de que o dispOsitivo Iêgaf sob 
ex~me seja alterado, a fim de que seja incluíd~ a obriga-, 
toriedade _do consórcio de que trita a lei n" 6.194,- dé' 
1974, fazer a liquidação do sinistro nãs mesmas con
dições e proporções previstas para os-da autoria conheci
da, além, evidentemente, de responsabilizar-se tambêm, 
pelas despesas decorrentes de lesões corporais e invali
dez, e conseqUentes despesas médico-hospitalares. 

Eis os motivos principais que nos levam a submeter a 
proposição â elevada consideração de meus nobres pa
res. 

Sala das Sessões, 4_ de outubro de 1983. -_8_enador Ál
varo Dias. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N• 6.194, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1974 

Dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pes~ 
soais causados por veículos automotores de via ter
restre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou 
não. 

Art. 7" A indcnização, por pessoa vitimada, no caso 
de morte causada apenas por veiculo não_ identificado, 
serâ paga por um Consórcio constituído, obrigatoria
mente, por todas as Seguradoras que operarem no segu
ro objeto da presente lei. 

§ 19 O lim-ite de indenização de Que trata eSte artigo 
corresponderá a 50% (cinqUenta por cento) do valo!- esti
pulado na alinea a do artigo 39 da presente lei. 

(Às Comissões de ConstituiçãO e Justiça e de- Eco
nomia.) 

Outubro de 1983 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Os projetOs li
dos serão publicados e remetidos às comissões compe
tentes_ 

O SR:. PRESIDENTE (Almir Pinto)- A Presidência 
recebeu a Mensagem n9 186, de 1983 (n9 360/83, na ori
gem), de 3 do corrente, pela qual o Senhor Presidente da 
República, nos termos do disposto no art. 42, item VI, 
da Constituição, e de acordo com o art. 29 da Resolução 
nQ 93/76, do Senado Federal, solicita autorização para 
que a Prefeitura Municipal de Alfenas, Estado de Minas 
Gerais, possa realizar operação de crédito, para os fins 

---que especifica. 
A matéria será despachada às Comissões de Econo~ 

mia, de C~nstituição e Justiça e de Municípios. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) - Hã oradores 
inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Henrique 
Santillo, por cessão do nobre Sr. Senador Milton Cabral. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO PRONUNCIA 
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a pa- · 
lavra à nobre Senadora l_ris Célia. 

A SR~ IRIS CtLIA (PDS - AC. Pronuncia o seguin
te discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Pela segunda vez, nos primeiros dias de minha curta 
passagem por esta Casa, tenho o prazer de dirigir-vos a 
palavra para tratar de assuntos que a minha CQnsciência 
reputa de suma importância, cujas considerações, 
sobrepondo-se às paixões partidárias e à divisão, unem a 
todos nós no sentimento de brasilidade, num gesto de so
lidariedade e numa demonstração autêntica de represen
tatividade. 

Assim deve ser com a questão da educação do nosso 
País, tão comprometida pelos desafios próprios da reali
dade _ _brasileira_e tão distante de ser prioridade, na escala 
de vatores da arbitrãria tecnocracia do poder decisório, 
no tocante à contemplação de recursos. 

Essa verdade tem sido uma constante nas páginas da 
história desde que os agentes da educação, numa menta
lidade democrática, e da consciência naciona_l se questio
nam e questionam as estruturas da sociedade como um 
todo. 

Nesses últimos dias, ouvimos de Sua Excelência a Se
nhora Esther de Figueiredo Ferraz, nossa Ministra da 
Educação e Cultura, considerações acerca dos proble
mas educacionais brasileiros com enfoque na carência de 
recursos que dificulta e até impossibilita a solução desses 
problemas. Sua voz teve eco entre os dirigentes brasilei
ros da educação, reunidos aqui em Brasília, no período_ 
de 26 a 28 mês findo. 

Conosco não poderá ser diferente. Está áí, para nos 
comover, até as lágrimas, o quadro desolador de sete mi
lhões de crianças que ainda não poderam acalentar os 

- sonhos de pinóquio: Ir a escola e lá encontrar a fada da 
- vi.di: -apesar do- imperativo constitucional da_escola para 

todos. segundo a Ministra: "a taxa real de escolarização 
(compreendendo alunos de sete a quatorze anos) é de 
67,4%, assim distribuída conforme _as regiões: 79~6% no 
sudeste; 75,2% no sul; 69,9% no centro oeste; 58,2% no 
norte; 49,8% no nordeste. Aí, nessa última região, para 
cada criança que estuda há uma que se encontra fora da 
escola. Mas, mais impressionante ainda~', prossegue a 
Ministra, '"é o fenômeno representado pelas altas taxas 
de repetência e de evasão: de cada mil alunos matricula

-dos na primeira série do primeiro grau, apen.~s a metade,_ 
praticamente, consegue promoção para segunda série. e 
somente I 70 chegam a último degrau da escada da esco
larização fundamental''. 
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Esses problemas de evasão e repetência estão infima
mente ligados a questào da distorsão da idade-série, aos 
desacertos pedagógicos e administrativos, a não yalori
zação do magistério à carência dã escola, num contexto 
sócio-econômico culturaL 

Particularmente, no caso do Acre, o ensino rural que 
foi sempre uma cópia do ensino urbano, passou a ser o 
objeto de estudo para redefinição, coincidentemente, no 
momento em que o setor primário da economia assumia 
relevância na polífica naciOnal e estadual. 

É bom que se realce a importância da melhoria econô
mica por se entender que a economia é um doS suportes 

'básicos da educação. Na situação de pobreza e isolamen
to em que se encontram as nossas populações rurais não 
hú possibilidade de um trabalho educacional à contento. 

Nessa situação de pobreza vive a maioria de nossas 
populações= rurais, desnutridas, sem assistência ou com 
deficiente assistência médica-odontológíca, percorrendo 
na maioria das vezes, quilômetros e quilômetros de es
tradas poeirentas, lamacentas assoladas e desertas na 
busca de uma escola que precariamente pode oferecer
lhe o ensino da primeira faiXá do primeiro grau, com um 
único professor, carente de qualificação, mal pago, 
sobrecarregado até com os serviços de higiene e limpeza, 
confecção da "llerenda escol:ir, do mobiliário escolar e, 
às vezes, ati ta construÇão da própria escola. 

O desenvolvimento dessa área parece estar-se implan
tando com o novo plano para heveacultura e agricultura 
que os Governos Federal e Estadual executam através de 
seus órgãos~ SUDB"EVEA, 1NCRA, mesmo em meio a 
problemática fundiária, falta de tecnologia e recursos 
humanos para essas tarefas. 

A assistência Social ao l1õJnem do campo, tão indis
pensável à sua participação no sistema produtivo, tam
bém se inicia agora, embora timidamente por falta de re
curos financeiros, humanos e materiais dos órgãos, prin
cipalmente saúde e educação. E, o desenvolvimento de 
qualquer comunidade será sempre assentado no tripé
educo.lc;ào, saúde e economia~ 

Dependente desses aspectos estão os fatores que sem
pre prejudicaram as tentativas de desenvolvimçnto do 
ensino na zona rural, além das que não lograram êxito 
pela sua ínadequação à realidade como, por exemplo, a 
grande extensão geográfica, ra-reraÇáO demográfica, a 
falta de transportes e comunicação, o analfabetismo, o 
tlbscntcfsmo dos pais, a utilização da criança na força de 
trabalho. a mobilidade do homem rural, por questões 
fundiúri:1s. subnutrição, a má localização das escOlas e a 
siltl:~<.;:·ul do professor, fatores que sempre contribuíram 
para tls altos índices de evasão, repetência e distorção 
idat!r.:-séric, nessas úrcas. 

I ,~.1 é. antes de tudo, ofáta de uma subeducação, res
~;~h ando a seriedade do autodidatismo do professor que, 
L'tllll '>lia inir.:iativu, supre a falácia do sistema e implanta 
;t ~~L"tll<l viva. infelizmente, desconhecida e desprestigia
da. I· L'Ssa população se constitui na maior parcela quan
IÍiati\'a, de c.xpressiva signifiCação numêrica. 

\s L-rianças des.'>as [treas, os filhos do trabalhdor do 
L'<Hnpo. do agricultor ou do seringueiro, enfim, do braço 
for! L' 411c mantém o progresso, são as que mais cedo, são 
;tfastado dtl sistema de ensino, além dos problemas já ci
tados. por falta de escolaridade completa. 

O Sr . .J o:io Calnmn - Permite-me V. Ex' um aparte? 

,.\SR,\, I RIS cf:l.l,\ - Pois não. 

O Sr .. Jo:io C:tlmon - Nobre Senadora, congratulo
!lll." ~<llll V. b.~ pdo seu magnífico pronunciamento na 
tank tk· hlljL'. __ A bancada da Educação no Congresso 
Nal'Ítlllal. rcr.:chcu um excelente reforço com a sua posse, 
L'tllll\1 n:prr.:s~'lllantc do Estado do Acre, substituindo por 
:ll,!!Hill 1c:mrn o admir[Lvcl companheiro, que é o ex
(i\nan:u.Jm Jorg_c Kaluml!. V. Ex' focaliza, com muita 
~1bj~·ti\'idadr.::. u ültimu pr~mundamcnto da eminente Mi-
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nistra da Educação e Cultura que tanto honra este País. 
Realmente, essa revelação de que 83% das nossas 
crianças, entre 7 e 14 anos de idade, não terminam a es
cola de -Prime-iro 'Grau, tem sido repetida ad nauseam, 
exaustivamente, em numerosos pronunciamentos feitos 
no Senado Federal e __ ria Câmara dos Deputados. Infeliz
mente, essa ii1f0rri13.Çâo não tem senSíbilízªdo a Nãção. 
Nós sõfremos uma distorção e não damos à educação a 
prioridade um, a prioridade dois, a prioridade três que 
ela realmente "merece. A palavra de V. Ex• chega numa 
hora muito oportuna porque, neste mês de outubro, o 
Congresso Nacional será chamado a votar uma proposta 
de emenda à Constituição, restabelecendo uma vincu
lação obrigatória de um percentual dos orçamentos 
públicos para a educação. Se cumprirmos o nosso dever, 
se os deputados e senadores comparecerem no dia mar
cado para votação dessa emenda estaremos dando um 
p~so gigantesco para a solução do problema do ensino. 
Por incrível que possa parecer, há poucas semanas, na 
ComissãO de Educação e Cultura, dois secretários de 
Educação de estados do Nordeste revelaram que, naque~ 
raS·unidades da Federação, uma professora primária mu
nicipal ainda está ganh8ndo, hoje, entre meio a um dólar 
p~r mês. Essa declaração nos leva à convicção 9-e que 
tem fazão o eminente Senador Luiz Viana ao declarar 
que o problemã mais grave dO N-ordeste não é a seca, um 
fenômeno cíclico, é a ignorância. Este é um -fenômeno 
permanente, que tende até a se agravar ano a ano. Felici~ 
to V, Ex• por este pronunciamento que hã de alcançar a 
merecida repercussão, contribuindo para uma presença 
maciça dos parlamentares no Congresso nacional neste 
mês de outubro para que a educação possa finalmente 
receber os recursos de que tanto necessita. Muito obriga
do. 

A SR~ I RIS C tUA - Mui to obrigada, nobre Sena
dor João Calmon. Peço a Deus que realmente a sua pro
po"sta teríha eco e ressonância nesta Casa. 

--Vale lembrar aqui as palavras do Papa João Paulo II. 
.. A realidade nos mostra ainda que a quase totalidade 
das crianças que saem mais cedo do sistema são filhos de 
operários e camponeses, ·perpetuando-se assim a dife
rença entre Pobres e ricos. Desta forma o sistema se 
constitue também num fator de seletividade de um lado e 
de marginalização de outro". 

A penalidade dessa injustiça social ainda vai mais lon
ge e se arrasta da transumância social ao sofrimento no 
mundo desconhecido e competitivo dos ceritros urbanos 
onde, sem profissão, trabalho e moradia, o rurfcu!a se
pulta, no aglomerado das períferias, os seus sonhos e a 
sua dignidade. Seu filho, ainda que consiga a vaga na tão 
desejada escola, frustra-se ao primeiro impacto cultural 
onde nem sua expressão linguística encontra ressonân
cia. 

Ensino de 29 grau é igualmente preocupal)te. As últi
mas estatísticas do_ MEC estão à mostrar o seguinte qua
dro: 

Demanda - 5.835,850 
Matrícula- 2.812,416 
Taxa de atendimento ~ 48,19% 
Não atendidos - 3.023,434 
A atenção constitucfonal para com o ensino de IQ grau 

é justificada' por ser básica e fundamental. Igualmente 
preOCupante deve ser a continuidade de estudos assistên
cia à juventude, princip8Jmente nos dias de hoje quê essa 
juventude vive os dramas de uma sociedade sem opção 
de tr<!balho, conturbado, adversa, dividida e massacrada 
pela correnteza da disputa fria dos países ricos que des
cOnhecem ·a -sofrimento do mundo pobre. Uma juventu~ 
de muitas vezes corrompidas por elementos inescrupulo
sos que por lucros fáceiS tentam destruí-Ia ·através das 
droga-S, da pornografia e até dos meios de comunicação 
de massa, quando apresentam a apologia do crime, da 
corrupção, da libertinagem c da impunidade. Uma ju-
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ventude que enfrenta os problemas da guerra, da fome, e 
até da devastação. 

A escola reconhecída como fornalha ardente onde se 
forjam dentistas, líderes, homens de amplas possibilida
des, deverá amparar a nossa juventude para que, através 
do engenho e da arte possa criar alternativas de supe
raqão da~ _contingências e garantir a vida. 

Será preciso um cuidado especial à causa da Edu
cação. O probTema de recursos é tão antigo quanto gra
ve. No caso do Acre, por exemplo, encontra-se no rela
tório do Sr. Inspetor de EnSino do Juruá, Prof. Craveiro 
Costa, redigido em 1906, uma menção a esse respeito as
sim delineada: •• Em fins de 1906 era apresentado à consi
deração da Câmara uma emenda mandando o Poder 
Executivo despachar a verba de 150.000$000 para esco~ 
las primárias no Território. A Câmara rejeitava essa 
emenda!. .. A recu.sa motivou um enérgico protesto do 
D'Cputado Jerônimo de Sherpa {CE)". 

Essa é a história de cada estado, do todo brasileiro. 
Delineado aqui, está o grande desafio da educação que 
não é restrito, uriicamente, ao âmbito da Educação, mas 
se configura num abrangente contexto sócio-econômico 
e culturaL 
. De qualquer maneira, urge modificar esse panorama. 

Será preciso a conscientização_e os esforços de todos no 
sentido de identificar fontes alternativas e perenes de re
cursos, integrar recursos e esforços com os objetivos de 
estender e melhorar padrões de qualidade das tarefas 
educacionais. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, desejo manifestar me~ 
lhor o meu sentimento quanto à questão da qualidade de 
ensino. Trago da comunidade acreana as recomendações 
mais Sêrias é PreOcupantes nesse sentido. 

As instituições responsáVeis pela educação estão falin
do, e com elas os padrões dessa função humana. Isso, 
porém, não é tão grave apenas no caso do meu estado. 
Não podemos correr o risco de esperar que o vendaval 
da mediocridade arr~e os nossos valores e as nossas tra
dições e ponha em risco a nossa Nação. 

Estou certa de que à frênte do Ministério da EducaÇão 
e Cultura estã uma profiSsiOnafde alto nível pela dedi
cação de toda uma vida à causa educacional e pelas con
quistas alcançadas nessa área. Professora primária, títu
lo que considera dos mais elevados, aprendeu a conviver 
com a verdade como opção de honestidade. E isso é o 
qüe ainda nos traz esperança. Entretanto, por se tratar 
de um assunto verdadeiramente grave e de todos os bra
-sileiroS, eu insístiri2: em _que os nObres ·senadores, que 
todo o Congresso Nacional se debruçasse sobre ele, com 
dedicaçãO e seilso de equilíbrio, envolvendo a tantas 
quanto, de qualquer forma, são responsáveis pela edu
cação da atual e futuras gerações, numa verdadeira cru
zada que buscasse, sobretudo: 

L_,.. A dignificação do magistério. 
O magistério deve ser peça básica nesse processo. 
Digiiificá-lo é a função de toda ·a comunidade brasilei-

ra. Se hoje rec-onhecemos que já fomos melhores no cam
po educacional, devemos reconhecer tambêm que esque
cemos de valorizar condignamente o empreiteiro dessa 
obra, o professor. Anônimo, fora dos Tapci de Rádio ou 
Televisão; que constrói a·aura dos benfeitores, o profes
sor tem prestado à humanidade, o serviço essencial_de 
colaborar na Construção do seu patrimônio eSpiritual e 
·moral, no dia-a-dia da sala de aula. Dignificá-lo, pois, 
será nciSsâ tarefa ptimeira, para dele esperar uma melhor 
atuação. Essa· dígnificaçãà deVerá ser representada, espe
cialmente por salários condignos e qualificação esmera
da: 

II- A aproVação de preceitos legais que: 
a)- Assegurem uma maior assistência técnica e fi

nanceira por parte da União aos Municípios pobres, 
numa escala de prioridades relacionadas com as peculia
ridades regionais e a complexidade dos problemas edu
cacionais; 
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b) -Permitam uma reforma tributária a fim de que 
os recursos arrecadados por cada município para a edu
cação nele permaneçam sem passar pelo filtro burocráti
co, que reduz o seu valor absoluto e a sua capacidade de 
aplicação; 

c) Disponha sobre uma aplicação mais racional e fun
cional dos recursos destinados à educação, consideran
do, especialmente, as necessidades locais; 

III -Melhor adequação do modelo educacioilal à 
realidade brasileira. A educação que nos convém é a que 
surge da nossa própria verdade e busca um padrão ideal 
ao alcance das nossas forças e condizentes com as nossas 
tradições. 

Para legislar sobre ela, será preciso conhecer essa reali
dade e essas possibilidades. Será preciso ouvir ·as bases e 
incluir nesse processo a sabedoria popular e as experiên
cias anteriores, partindo, em primeiro lugar, da rigorosa 
avaliação do atual estágio educacional. 

Não sou saudosista, mas reclamo para os meus filhos 
a rigorosidade de um nível educacional e cultural melhor 
ou pelo menos igual ao que minha escola impôs. Ade
mais, a escola deverá voltar a ser uma instituição educa
cional e não apenas de ensino. Isto implica em revitalizá
la, reestruturá-la, como já disse anteriormente, bem co
mo, fortalecê-la e, para que isso aconteça, há que se for
talecer, também, a família, instituição primeira e funda
mental da educação, 

O Sr. Helvídio Nunes- Permite V. Ex.• um aparte? 

A SR' lRJS CI!:LIA --Com muito prazer. 

O Sr. Helvídlo Nunes- Eminente Senadora, V. Ex.• 
não fala uma linguagem diferente, mas com certeza tra
duz a linguagem do seu estado, um estado pobre quanto 
o meu. V, Ex.• traz com simplicidade, com autenticidade, 
a fala e a linguagem da professora, da imensa legião das 
professoras neste Pais. V. Ex.• já foi aparteada pelo Sena
dor João Calmon, um cruzado da educação em nosso 
País. Todos sabemos que mais uma vez o Senador João 
Calmon tenta, atravé,s de uma emenda à Constituição, 
dispor sobre a vinculação de recursos destinados à edu
cação, mas é preciso, rio meu entender, que esSes reclli"
sos sejam transferidos, não digo em sua totalidade, pelo 
menos em sua grande parte, aos municípios. É o municí
pio que sabe onde está a carência, é o municíplo"-qlle 
identifica a carência; e os iiiuníciPios não -pOdem ficar ao 
sabor dos planos elaborados em gabinetes, pelas Secreta
rias de Educação. O que eu quero; -eminente senadora, 
neste instante, é louvar o seu discurso, é enaltecer, se ela 
precisasse disso, a sua palavra, a sua lfriguagem tão bela 
e que tanto encanto traz, nesta tarde, ao plenário do Se
nado Federal. 

A SR' IRIS C~LIA - Muito obrigada, eminente Se
nador Helvídio Nunes. 

O Sr. Nelson Carneiro- Permite V. Ex• um aparte? 

A SR' {RIS CI!:LJA - Pois não, nobre Senador Nel
son Carneiro. 

O Sr. Nelson Carneiro - Apenas para subscrever 
quanto aqui disseram os nobres Senadores João Calmon 
e Helvídio Nunes. S. Ex,as traduziram o pensamento da 
Casa no momento em que V, Ex• aborda, com saõêél.oria 
e objetividade, o problema número I do BrasiL 

A SR' I RIS Cl!:LJA - Muito obrigada, nobre Sena-
dor Nelson Carneiro. 

Sr. Presidente, Srs. Senador:es, esse é um caminho in~ 
dispensável na busca da melhoria educacional. 

Eu pediria licença para lembrar, ainda, a imp.ortância 
de ser a Educação uma prioiidade inadiável. 

Será preciso aceitar- que a Educação é "o ess.encial in~ 
visível para os olhos", mas o essencial, seja para o desen~ 
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volvimento sócio-económico e C_ultural, seja para a pre
servação da integridade nacional e ainda para a co'nsoli
dação da Pemocracia. 

A sociedade conscientizada e organizada deve primar 
por uma educação de qualidade calcada no espírito da é
tica, da moral e da retigião próprio de nossa cultura e 
tradições. 

O que hoje exponho nesta Casa, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, é fruto de uma experiência de anos e anos no 
convívio da escola e çla famflia: No discurso de quem ou
viu é simplesmente discurso, o de quem viu" é profecia". 

Não trouxe qualquer pensamento encomendado a téc
nicos ou cientistas desta área, mas a an&ústia de v~r com 
que iriérCia ê tratado o asstinto da dívidã para com a 
Educação. 

Morreria de pena se na minha passagem por esta Casa 
não levantasse minha voz em favor de tão nobre causa, 
O meu povo, tenho certeza, não me perdoaria. (Muito 
bem! Palmas. A Oradora é cumprimentada.) 

O SR. PRESIDENTE (Henrique SailtHlo)- COnce
do a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, como 
Líder de Partido. 

- O SR. NELSON CARNEIRO (PTB - RJ. Como 
Líder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Na recente história política do País, ~utubr9_ não é um 
mês inocente, Em 1930, era deposto o Presidente 
Washington Luiz. Em 1945, o Presidente Getúlio Var
gas. Atiás, os acontecimentos políticos não se preocu
pam corri Os signos. Em 1932, a Revolução Constitucio
nal eclodiu em julho. Agosto marca o suicídio de Vargas 
e a renúncia deJânio. Foi em novembro que se instituiu, 
em 1937, o Estado Novo. O movimento revolucionário, 
em 1964, começou a 31 de março para amanhecer vito
rioso no primeiro dia de abril. E ninguém dirá que o se
tembro, que acaba de findar, foi um mês tranqüilo. Ao 
contrário, Houve até quem lembrasse dezembro de 1968, 
do famigerado AI-5. Felizmente que tais nuvens aziagas 
se devem dissipar no bom senso da Mesa da Câmara dos 
Deputados e na justa compreensão dos que se sentiram
ofendidos por quem, em nome dos primitivos donos da 
terra, ainda reivindica a propriedade perdida. A página 
será virada, acreditamos todos. E outubro, neste Ano 
Santo de 1983, começa mais auspicioso do que os de 
1930 e 1945, embora, é bom acentuar, a crise económica 
seja imensamente mais grave do que todas as ocorridas 
nos anos referidos. E se_as enchentes cederam, aí estão, 
com seu cortejo lúgubre de fome, sede e desespero, nos
sos irmãos nordestinos, curtindo mais um ano de seca e 
ameaçados de que 1984 não lhes seja melhor. Também 
não houve, qualquer que fosse o mês ou o ano, mais gra
ve confusão na vida partidária, do que neste outubro que 
se inicia. No Partido Democrático Social, os integrantes 
da Participação abrem clara cisão nas hostes situacionis
tas, agravada pela deflagração do processo sucessório, 
Sem reunir suas forças, ora dispersas, como pode a agre
miação governamental propor qualquer acordo às de
mais? Sem unidade, não há como falar em entendimento, 
nem esperar que, se acaso -proposto, seja afinal escutado. 
A divergência jâ não se cinge à mocidade naturalmente 
rebelde da Câmara dos Deputados. Ameaça chegar ao 
Senado, onde -iodos somos· obrigatoriamente Velhos, se 
levar em conta, não a idade cronológica, mas a vivência 
político-partidária. No maior agrupamento da Opo~ 
sição, igualmente ainda não se harmonizam espontanea
mente as várias correntes que o compõem, e pela primei
ra vez, ao menos que me lembre, um partido oposicionis
ta fecha questão contra a aprovação de um projeto, tão 
amplamente combatido, Dos três outros grupos parti
dários não há por que focalizar. São reduzidos no núme
ro de representantes e seria uma extravagância, ou um 
luxo, se acaso alimentassem dissidências. Bastam-lhes 
simples desentendimentos pessoais, o que jã é muito, De 
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qualquer sorte, bom serâ que todos nós não esqueçamos 
de que, na infância, aprendemos que "quem não ouve 
sossega, ouve coitado". 

Há palavras que valem manchetes, mas que, em verda
de, coisa alguma de positivo representam, A primeira, e 
talvez a mais repetida, é diálogo. Diálogo de quem e com 
quem? Houve,_salvo engano, uma conversa entre os Pre
sidentes José Sarney e Ulysses Guimarães. Ou serâ que 
não houve? O certo é que, se realmente ocorreu, os resul
tados foram tão pffios que o encontro passou a figUrar; 
com justiça, no rol dos esquecidos. Após a votação do 
Decreto~lei nY 2.024, governo e oposição continUam a 
disputar, como bem observou jornal carioca, um furioso 
cabo de guerra, que ninguém sabe se terminarã com a 
apreciação do discutido Decreto-lei nY 2.045. A outra pa
lavra ê consenso, lançada no mercado sucessório pelo 
Governador Tancredo Neves. Pois o que se vê é ex.ata
mente o contrário, cada vez a dissensão é maior, e o Pre
sidente da República, somente por honra da firma, não 
devolve a seu Partido a tarefa quase impossível de coQr
denar candidaturas, que devem ser escolhidas pelo voto 
secreto dos convencionais. O interessante é que o consen
so, imaginado pelo Dirigente mineiro, era mais amplo, 
deveria alcançar todas as_ correntes partidárias e os diver
sos segmentos da sociedade, Lindo sonho de uma noite 
de verão! Mas a palavra que causa maiores apreensões é 
desestabilização. E igualmente a mais perigosa, Parece 
que todos esquecemos que "cautela e caldo de galinha 
não fazem mal a ninguém". Desestabilizar quem e por 
quê? Bom seria que se estabilizasse ao menos o pobre 
cruzeiro, que toda semana cai, mais rapidamente que os 
balões juninos. A frase é Velha, mas nem por isso mesmo 
atual. A nação vale o que vale sua moeda. Compreendo e 
lamento que caldo de galinha já não figure na dieta da 
maiOria do povo brasileiro. Cautela não se compra, é um 
estado de espírito, uma de_terminação. 

Mas em outubro também há ameaças_ de tempestades. 
Não basta distribuir guarda~chuvas, frágeis diante do 
temporal que talvez não desabe, E graças â intervenção 
do nobre Líder Aloysio Chaves, parece que esse tempo
ral de outubro pode dissipar-se. 

O Sr. João Calmou- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO- Com muita honra, 
nobre Senador João Calmon. 

O Sr. João Calmou- Nobre Senador Nelson Carnei
ro, estamos todos ouvindo, encantados, mais uma e~~:

plêndida lição-da sabedoria política deste Mestre notável 
que é o nobre Senador Nelson Carneiro. V. Ex.• referiu
se à desestabiHzação, focalizando não apenas o perigo 
que poderia estar ameaçando o regime como também a 
desestabilização da nossa moeda, que realmente está em 
queda alarmante, Depois da análise de V. Ex• sobre o 
mês de agosto, recordamos que logo no mês ·seguinte, em 
setembro, o Congresso de~ uma admirâvel demons
tração de vitalidade ao dçrrotar o decreto~lei n~' 2.024. 
Começamos o mês de outubro com mais uma extraordi
nária demonstração do poder do Congresso Nacional. A 
decisão histórica da manhã de hoje, tomada pela Mesa 
da Câmará d<i Deputados, ao resolver não admitir pr"es
sões, não decretar a cassaçã-o do nobre Depu tudo Mário 
Juruna, mas apenas aplicar-lhe a pena de um censura 
pública, nos dá a profunda convicção, nobre Senador 
Nelson Carneiro, de que nos devemos orgulhar nüo ape
nas de Caxias, o magnífico Patrono do Exército nacio· 
nal, mas também daquele outro notáVel Marechal, o 
Marechal Rondon, também ligura erriinenlíssíma do 
nosso glorioso Exército nacional, que costumava dizer, a 
propósito da atítutde que nós brancos devemos adotar 
em relação aos índios: "Morre~ se for preciso, matar 
nunca". Tenho a convicção, nobre Senador Nelson Car
neiro, de que a decisão, tomada em setembro, derrubada 
do Decreto-lei nY 2.024, e a decisão de hoje da Mesa da 
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Câmara, aplicando uma pena suave ao nobre Deputado 
Mário Juruna, tudo isso vem fortalecer' extraordinaria
mente o Poder LegislativO, a que nos orgulhamos todos 
de pertencer. Muito obrigado a V. Ex.•. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Muito me honra a 
intervenção de V. Ex~ Realmente, no início do meu dis
curso, eu afirmei: Felizmente que tais nuvens aziagas se 
devem dissipar no bom senso da mesa da Câmara dos 
Deputados e na justa compreensão dos que se sentiram 
ofendidos por quem, em 'nome dos primitivos donos da: 
terra, ainda reivindica a propriedade perdida. 

Realmente, quando em 1953 coube-me iil.tegrar uma 
delegação que ia reatar as relações entre o Parlamento 
brasileiro e a União Jnterparlamentar, realizada em 
Washington, quando ali cheguei, a grande acusação con~ 
tra o Brasil era a dizimação dos índios. O então Embai~ 
xador Muniz pediu~ me que fizesse um discurso explican~ 
do a posição brasileira e revidando aquela acusação ge
neralizada. Foi essa a minha iritervenção no plenário da 
União Interparlamentar. 

No ano passado ainda, o Conselho da europa, entre os 
países que incluiu como dizfffiaiiào as populações indíge
nas estava o BrasiL Isso causou mal~estar, principalmen
te dentro do M inistêrio das Relações Exteriores. Como 
Presidente do Parlamento Latino-Americano, esperei 
que esse assunto fosse levado à reunião conjunta como o 
Parlamento Europeu. Felizmente, houve uma c_ompreen~ 
são geral e não se tocou no assunto na reunião conjunta 
dos dois parlamentos. 

Mas, de qualquer forma, a repercussão que teria uma 
medida extrema contra o Deputado Cacique seria preju
dicial não só a esta Casa, como tamb-ém causaria impac
tos no exterior. O Governo foi sensível a esse aspecto, 
certamente, e como acentuei, os que ficaram oferididos, 
hoje, estão satisfeitos com a deliberação em boa hora to
mada pela Mesa da Câmara dos Deputados. 

O Sr. Aloysio Chaves- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO- Ouço v. Ex•, com 
prazer. 

O Sr. Aloysio Chaves - Eminente Senador Nelson 
Carneiro, ouço coniri1uifa atenção o discurso de V. Ex•, 
como sempre ponderado, lúcido, equilibrado, fruto não 
só da sua larga, grande e extraordinária experiência par
lamentar, como também do seu inquestfonável bom sen
so. Bom senso que é regra de ouro na vida para tudo que 
se faz., no campo da Política. no Direito~ na Mediçiita. 
em qualquer atividade que o homem possa exercitar. V. 
Ex• pode ter certeza de qe a nossa posição não foi outra, 
no sentido de se construir uma solução que, preservando 
o Parlamento, tambêm desse a necessâria reparação à~ 
queles que_ se julgaram, com toda razão, ofendidos e al
cançados pelas palavras injuriosas, infelizes, impróprias 
e inadequadas que foram utilizadas pelo Deputado 
Mário Juruna, no discurso preferido na Câmara dos De
putados. Há uma situação de fato para a qual peço tam
bém a atenção de V. Ex•, como jurista ilustre. O regi
mento da Casa manda eliminar certas expressões e impe
dir a sua publicação no Diário do Congresso onde se fa~ 
zem registras de todas as atividades do Parlamento bra
sileiro. Mas a nossa legislação não estendem essa resM 
trição, essa proibição aos oUtros jornaiS-,--aos outrOs ór
gãos de imprensa, porque se o discurso está censurado 
não pode ser publicado. Resultado: a publicação acaba 
criando exatamente aquele clima que se quis evitar. En
tão, a medida se torna inócua. Não sai no Diário do Con
gresso, mas sai em todos os jornais do País, sai nas es
tações de rádio, sai nas -estações de televisão e o dano é 
realmente indisfarçável. Quan~o cogitarmos, no Con
gresso e no Senado, de alterar essa legislação, deveremos 
inserir um dispositivo para eliminar essa loucura. O que 
foi profeiído Por um parlamentar, no Senado ou na Câ-

m:a:ra, e a mesa mandou riscar, não pode sair nem do 
Diário do Congresso nem em outros jornais, porque, de 
outra maneira, esses efeitos serão inteiramente inúteis e 
as ciises irão se suceder e se multiplicar. Também acredi
to, e nesse sentido inserir ·no meu discurso, como Líder, 
quando falei pela primeira vez, no inicio desta sessão le
gislativa, é-imperioso valorizar o debate parlamentar. Há 
um delírio verbal que leva ao insulto, como disse o Go
vernadOr Tancredo Neves, (iue é completamente inútil, 
desnecessário, porqUe inconseqUente. Se V. Ex• pe~cor
rer os Anais-destas duas Casa vaí verifiCar que o debate 
parlamentar é, algumas vezes, infelizmente, conduzido _a 

um nível incompatível com a dignidade e austeridade 
desta Instituição. Precisamos evitar esse discurso fluvial, 
inútil, em que a crítica é só com agressão, é só através do 
insulto; ela não coilstrói e não conduz a coisa alguma. 
Espero que desses fatos todos fique este exemplo, fique 
este ensinamento: de que só podereffios _construir essa 
democracia com a compreensão,_ com o esforço de todos 
nós, tanto faz do Governo quanto da Oposição. 

O SR. NELSON CARNEIRO- Registro o aparte de 
V. Ex• e verifico. de logo, uma grande dificuldade: como 
impedir que os jornais e outros meios de divulgação es
palhem o que ocorre nas Casas abertas do Parlamento. 
Será muito difícil essa providência, sem- colidir com a li
berdade que caracteriza a imprensa, felizmente, no Bra
sil. 1:. preciso encontrar esse meio termo que V. Ex• suge
re. 

O Sr. Aloysio Chaves - Mas, proibir, digo de jure 
constituendo, de lege ferenda. Essa norma só seria exigida 
_no caso_ de ter havido a censura pela Mesa, a censura pré-
via do discurso. Se o discurso foi censurado, se a expres~ 
são foi cancelada, ela é inexistente, tanto ê inexistente 
que não produz esse efeito. Se ela é inexistente não pode 
sair no Diário do Congresso, não pode sair, também, em 
-outros jornais. Não hã nenhuma limitação à liberdade de 
imprensa, nenhuma, porque o que há é o poder de polí
ci.ii maior exercido pela própria Mesa das duas CaSas, 
pelo Parlamento. Há de se encontrar uma fórmula que 
-cmnpatibilize ji.Jstamei'Jte ·essas duas tendências. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Acredito que seja 
difícil mas, em todo caso, tudo é possfvel neste Mundo, 
principalmente (rUindo há pessoas de boa vontade como 
V. Ex• 

O Sr. Aloysio Chaves - Vou dar um exemplo a V. 
Ex•: a legislação inglesa proíbe terminantemente que os 
jornais divulguem notícias tirando concluSão a respeito 
de delitos imPutados a determinadas pessoas até que a 
justiça tenha se manifestado nesse sentido. Houve um 
crime hOrroroso em Londres, ficou conhecido, uma es
pécie de Jack estripador, um caso dessa natureza, em que 
o -jOriiãl notiCiOu que- o acusado era u-m crim~inoso, &avia 
praticado aquele crime e teceu outras considerações, ad
jetivando ª co_nduta do réu que, da prisão, acionou o jor
nal e recebeu indenização, porque a imprensa não pode
ria tirar aquela conclusão, antecipando-se ao]ulgamento 
da justiça; porqUe esse clima que se cria pode, muitas ve
zes, induzir o próprio jurado a unlj_ulga~ento equivoca
do. É um exemplo para V. Ex• 

O SR. NELSON CARNEIRO - Compreendo a 
preocupação de V. Ex• e sei do que ocorre, não só na In
glaterra, mas em outros países do mundo. De qualquer 
forma, o problema é sobremodo delicado e deverá ser 
tratado com o maior cuidado para que não fira a liberda
de de imprensa, que é uma conquista do regime. 

O Sr. Aloysio Chaves - Esta, também eu acho que é 
intocável e nada proporia que pudesse restringi-la em 
qualquer terreno. Sempre por ela tenho me batido e 
acho, incusive, que a liberdade de imprensa é, como já 
dizia Mandariage, o remédio, a medida mais eficaz para 
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eliminar vários males, entre eles, muitas vezes, a cor
rUpção. f atra':és da imprensa, da divulgação do d~ba~e 
e da cond_uta adotada neste setor, que se pode chegar à 
apuração de fatos e irregularidades constatados. Elimi
nar essa liberdade, jamais pa~saria pelos meus pensa
mentos. Restringi-la sim, se for possível, nos limites no 
i_nteress_e_ público e da ~nveniência do Congresso, porM 
que não há liberdade sem limite. Toda liberdade tem um 
limite. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Compreendo a 
preocupação de V. Ex' e apenas ressalvei que o problema 
é tão delicado que vai exigir muita prudéncia e habilida
de no conduzi-lo. E será possível, talvez, chegar a essa 
conclusão, mas as dificuldades, todos reconhecemos, 
não são poucas. 

O Sr. Octávio Cardoso - V. Ex' permite um aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO- Com muita honra. 

O Sr. Octávio Cardoso- Além dã. decisão da Mesa, à 
qual V. Ex~ empresta grande importância, ê preCiso 
acrescentar também a importância do pronunciamento 
de V. Ex' e de todos quantos afinam com esse pensamen
to. Nós vivemos, estes dias, momentos de bastante an
gústia, nâo há -negar. Nós estamos, na verdade, Com pou
co mais de seis meses de exercício de mandatos conquis
tados na urna livre com eleições diretas de governadores 
e de parlamentares de todos os níveis. Não temos, por
tanto, uma democracia à prova de vendavais, uma de
mocracia à prova de grandes vicissitudes. E este episó
dio, que se prestou a tantas distorções, até as de suPor 
.Que alguém pudesse ser irresponsável ou inimputâvel 
sendQ Deputado. Até i$tO aconteceu, depois de se discor
rer_spi:Lre.a gradação das penas, dizendo que um Deputa~ 
do não pode ser suspenso antes de ser advertido, como se 
alguém não pudesse ser apenado por homicídio antes de 
ser apenado por lesões corporais. Mas, apesar de todas 
estas coisas que nos aconteceram, de toda esta tempesta
de, de todas aquelas coisas que pareciam ameaças, que 
pareciam coação, depois de manifestações que maiS: pa
reciam bravatas de que o poder não aceitava isto ou 
aquilo de quem quer que seja, nós chegamos a um final 
que supomos feliz. Mas, feliz na medida em que o episó
dio possa deixar lições, na medida.em que ele possa aju
dar não só a um cacique indio, mas a todos aqueles que 
são useiros em usar de igual linguagem. Episódio tamM 
bém, para o outro lad(), de que as ofensas, as injúrias 
precisam ser reparadas; mas n!nguêm externo ao poder 
poderá dizer a dosagem em q~e essa ofensa deva ser re
parada. Eu me congratulo com o pronunciamento_ de V. 
Ex•, que exalta a decisão política encontrada no caso do 
Deputado Juruna. 

O SR. NELSON CARNEIRO -Obrigado a V. Ex• 
pelo aparte que ilustra as palavras que aqui pronuncio. 

Sr. Presidente, eu focalizava neste instante que, graças 
à intervenção do nobre Senador Aloysio Chaves, algu

-mas nuvens que ameaçavam, ou ameaçam, esse outubro 
começam a ser dissipadas. Os jornais de hoje noticiam 

--que S. Ex~ tomou a iniciativa de procurar, no Palâcio do 
Planalto, apoio para a sua constante preocupação de, 
através do diálogo com os demais partidos, encontrar 
meios de solucionar este angustiante problema que ê, 
desde agora, e desde de alguns meses, a votação do 
Decreto-lei n"' 2.045, através de medidas que o substi
tuam. Eu registrava, quando tive a honra de ser apartea
do pelo nobre Senador João Calmon, exatamente este 
;1Specto da atividade do nobre Líder da Maioria; com o 
qual eu quero me congratular pelo esforço de compreen
são na tentativa de solucionar, sem atritos e sem cho
ques, sem predominâncias de um poder sobre o outro, 
mas numa conjugação de esforços, aquilo que todos nós 
desejamos, que são novos rumos para a vida econômica 
do Pais, de modo que possa acabar com as terríveis 
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ameaças que aí estão, e V. Ex• há pouca refletiu da tribu
na do Senado, sobre todos nós, e que são esse cortejo trá
gico e lúgubre da fome e da revolta popular. 

O Sr. Lenoir Vargas- Permite-me V. Ex' um aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO- Com muita honra. 

O Sr. Lenoir Vargas - Cheguei um pouco atrasado 
para o discurso de V. Ex• Parece-me que V; Ex• estâ co
mentando uma decisãO da Mesa da Câmara dos Deputa
dos a respeito do caso da Deputado J uruna. Parece que a 
conclusão é de que haverá uma advertência ao Deputa
do_. É esta a conclUsão da Câmara dos Deputados'? 

O SR. NELSON CARNEIRO- A conclusão d_a Câ
mara dos Deputados, pelo que eu vi hoje pela televisão e 
ouvi pelo rádio, foi a d_e uma censura. 

O Sr. Lenoir Vargas- Uma censura!_ Quer dizer que 
daqui para frente, estabelecida essa jUrisPrudência, os 
parlamentares podem chamar qualquer pessoa de la
drão, sem provar, e serão apenas censurados. Quer dizer, 
está estabelecida uma jurisprudência. Desde que, natu
ralmente, seja um indígena, segundo diz o nobre SenadQr 
Octávio Cardoso. De modo que vamos desejar que não 
se elejam muitos elementos da comunidade indígena, 
porque, senão, a generaliZação vai nos levar a outras di~ 
ficuldades. _ 

O SR. NELSON CARNEIRO- Eu queria esclarecer 
a V. Ex'", que teve a Ventura de não ouvir o conleço do 
meu discurso, que só acidentalmente me referi à decisão 
da Câmara como uma solução para espancar ameaças 
que marcavam esse começo de outubro. Apenas isto. O 
que me levou a me demorar no assunto foi jUstamente o 
aparte que me honrou o nobre Senador João Calmon. 

O Sr. Lenoir Vargas- Se V, EX.'" permitir, V. Ex• que 
tem mais ou menos unS 30 anos de Congresso, como eu, 
sabe que-é preciso sempre dar o primeiro passo. E nós te
mos que procurar formar uma barreira para que o se
gundo não seja dado. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Muito Obrigado. 
Sr. Presidente, eu queria repetir: 
Mas em outubro, também, hã ameaças de tempesta

des. Não basta diStribuir guarda-chuvas, frágeis diante 
do temporal que talvez desabe. 

Aí ê que vinha a referência à intervenção do nobre Se
nador Aloysio Chaves. Somente o diálogo evitarà- a 
ameaça de desestabilização, já que não se chegue ao al~ 
mejado consenso. Pª-Ia isso _a primeira providência serâ a 
unidade do PDS. Sem ela, tudo continuarâ como até 
agora. E nem Painho poderã prever como acabará este 
outubro, que se inicia, Deus o permita, dissipando os cú
mulus que se formaram, em setembro, nos céus da nor
malidade democrática ... (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Conce
do a palavara ao nobre Senador Fernando Henrique 
Cardoso, como Uder de Partido. 

O SR- FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
(PMDB - SP. Como Líder, pronuncia o Seguinte 'dis
curso. Sem revisão do orado!.)- Sr. Presidente, Srs. Se
nadores: 

Pedi a palavra pela Liderança do PMDB, pririieírO 
para tecer alguns comentários, que serão breves, sobre os 
acontecimentos das últimas semanas e em seguida para 
me referfr à- matêría-e5pecífiCa de uma Co'niíssão, na qual 
represento o meu Partido, que ê a Comissão que exami
na e avalia os acordos entre o Brasil e a Polónia. 

Não quero voltar a temas antigos q~e, por sorte, os 
impasses dessas semanas parecem ter sido contornados 
ontem aqui. O Senado inteiro sabe que no momento nós 
atravessamos uma série de crises· e que hoje em dia é im
previsível saber se a partir de qual pequeno incidente 
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pode haver um curto-circuito de conseqUências danosas 
para o conjunto do País, Esse curto-circuito pode vir da 
situação económica que todos sabem é uma_ situação ex
tremamente difícil, que pode ocorrer a partir de uma 
ruptura do social -e repito o que disse aqui desde que en
trei no Senado, não como político, mas como sociólogo 
- me parece que nós estamos assistindo a um processo 
em que o tecido da sociedade esta diste11didQ ao limite 
máximo, e que é impossível garantir o que vai ocorrer a 
partir dessa situação. Não são apenas os saques que se 
reproduzem. Tenho dito à imprensa e a todos que me 
perguntam sobre essa questão que não se trata de: saber 
se existem grupo organizados por detrás dos saques, não 
existem, e se eventualmente vierem a somar-se a eles 
também não terá importância. O que tem importância é 
o estado de ânimo da Populãção que leVa ao saque. Nós 
temos uma série de depoimentos já impressionantes, da
queles que têm participaOo daqueles assaltos, e que se ve
rifica que é um estado de ânimo, de exaltação, de irri
tação que está cevada, por assim dizer, pela fome. A es
tas duas crises, que são as fundamentais, a económica e a 
social, nós estamos assistindo agora a um momento de 
grave risco pela proximidade de uma crise política, crise 
polítíca que não foi provocada pelos partidos. Não se 
diga que pela Oposição, pelos partidos. Não foi provoca
da pelos partidos, não é provocada pelos partidos. Nós 
não temos acirrado em nenhum momento o debate em 
tenn_o_s tais que possa produzir efeitos desruptivos sobre 
o sistema polífico brasileiro, mas essa crise esta aí. E eu 
acredito que o episódio do Deputado Mário Juruna, 
com todas as conseqilências que dele poderiam ter advin
do, e algumas advieram, sem dúvida alguma, é estranhá
vel mesmo a repercussão dele que foi, a meu ver, além do 
limite do razoável. Mas esse episódio -e me perdoe o 
Deputado - é um episódio menor; um desmando se
mântico do Deputado, certamente não endossado por 
nenhum partido desta Casa ou da Câmara e que, entre
tanto, vem num contexto, e isso sim, me preocupa muito. 

Não é do meu estilo, não é do meu gênero discutir 
questões relativas à corrupção e apenas por circunstân
cias, por ter sido designado pelo meu partido, fui obriga
do·- repito e friso: fui obrigãdo - não só a participa-r 
da Comissão das "Polonetas" como a de inqtiíi'ir- coi
sa que me dói, me constrange- algumas pessoas nessa 
Comissão e quero trazer ao Senado _a minha preocu
pação. Nós hoje, não apenas nessa Cómissão, mas no 
qtie temos visto pefa imprensa, dispomos de um manan
cial de informações que requerem ação~ requerem medi
das urgentes do_Governo da República, porque a crise 
que falta vir e já começa a se avolumar é a somatória da 
crise - perdão pelo palavreado -de cientista político -
de governabilidade e legitimidade. 

O Sr. Lenoir Vargas- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR- FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Com muito prazer. 

O Sr. -Lenoir Vargas- V. Ex• não deve se preocupar 
em falar como cientista político; porque em óutras épo
cas nós õüVirnos muito um antropólogo que falava mui
to _em linguagem técnica sobre a situação nacion-al. De 
modo que V. Ex• é um cientista político e pode como so
cíólogo emitir a sua opinião. 

O SR- FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Eu 
- não estõU- absolutamente preocupado aliás é o meu 

modo de falar, não estou absolutamente preocupado, e 
como espero que seja isento de pedantismos que confun
dam mais do que esclareçam, não sofro do vício do eco
nomês que tantos males causOu a este País. Não estou 
me desculpando. Estou apenas dizendo que, além da mi
nha posição partidária, eu queria fazer umas conside
rações qUe são de sentido comum mas que têm uma ex
plicação mais ampla. Não estou me desculpando absolu
tamente, nem teria porque. Mãs quero dizer que não é 
preciso ser cientista político para ter noção da dignidade 
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pública e para ter sensibilidade. O que nóS temos assisti
do nos depoimentos prestados nesta Casa e nas notícias 
veiculadas pela imprensa, requerem ação. 

Srs. Senadores, eu quero pedir que conste do Ana:is 
desta Casa um editorial do jornal O Estado de S. Paulo, 
publicado no domingo que, por assim dizer, colima uma 
série de outros editoriais. Não vou me referir a todos 
eles, mas a um que o antecede que é o de sábado que se 
chama ·~Administração deliqliescente, no qual o jornid 
volta a discutir o envolvimento do Sr. Álvaro Armando 
Leal e do Sr. José Pécora no caso COMEXPORT, e vol
ta a fazer comentários sobre o depoimento do Sr. Antô
nio Pairo Cunha. Sabem os Senadores que houve uma 
resposta dos Ministros da Fazenda e do Planejamento a 
este primeiro depoimento da· Sr. Pairo Cunha. Pois bem! 
No mesmo domingo desta semana, no mesmo domingo 
em que saia um novo editorial no O Estado S. Paulo, o 
Sr. Paim Cunha volta à cúS;a. E não é possív'd que aRe
pública inteira ouça -não ao Deputado JurUna -mas 
outras pessoas que estiveram envolvidos em negócios 
cOm a- República, cõm responsáveis pela RePública, a fã
zer insinuações graves, sem que a resposta dos envolvi
dos, dos implicados, seja convincente. 

Isto leva à crise de credibilidade. Não é preciso ser 
cientista político para entender que sem credidibilidade 
não há respeito à autoridade e, quando não há respeito à 
autoridade, não ê difícil também entender que nós esta
mos diante de um paiol de pólvora e que qualquer pala
vra mal posta incendeia. 

Não houve nesses depoimentos nada que envolvesse 
(espero que não envolva) nem o Presidente da Repúbli
ca, nem as instituições da República, mas houve e há fa
tos que envolvem personagens que sãó funcionários do 
Estado, funcionários com responsabilidade, e as pergun
tas que estão feitas no editorial do jornal O Estado de S. 
Paulo de domingo passado têm que ser respondidas. 

O Sr. Aloysio Chaves- Permite-me V. Ex'" um aparte? 

O SR- FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Pois não, Senador. 

O Sr. Aloysio Chaves - Nobre Senador Fernando 
Henrique Cardoso, a maioria do PDS, e aqui a a Lide
rança do Governo, têm criado as facilidades necessárias 
para apuração de todos esses fatos. V. Ex~ sabe que com 
respeitO às relações comerciais do Brasil com a Polônia, 
nós já apresentamos a esta Casa, aos partidos da Opo
sição, inúmeros documentos que solicitamos ao Gover
no: relatórios, dossiês completos, com todos os anexos 
que foram necessários. Nós recebemos, conseguimos que 
esses documentos perdessem o carâter de confidencial, 
de sigiloso e, como Líder, os encaminhei, com Oficio, a 
todos os partidos de Oposição com assento nesta Casa. 
A Comissão especial que eStá estudando ou examítiando 
essas relações comerciais do Brasil com a Polônia, ela 
deve concluir o seu trabalho, deve apresentar ao Senado 
um documento que nós estamos aguardando, mas en
quanto estão em curso esses trabalhos nós não podemos 
antecipar providências, nós não podemos antecipar con~ 
clusões sequer porque, com relação ao caso especial do 
Sr. Palm Cullha, V. Ext sabe que_com base sobretudo no 
discurso do nobre Senador Saturnino Braga, nós solici
tamOs do Governo os esclarecimentos necessários e o Se
nhor Presidente da República, em despacho, determinou 
aos Ministros da Fazenda e da Secretaria de Planejamen
to que apresentassem esclarecimentos completos e con~ 
vincentes. No mesmo dia -em que recebia esses documen~ 
tos, tambêm descaracterizados como documentos de na
tureza confidencial, eu os encaminhei à Oposição. Não 
podemos partir do presuposto de que tudo que o Sr. 
Paim Cunha afirma seja verdadeiro, porque, inclusive, 
ele estâ envolvido nesses episódios. A Comissão deve 
examinar, esclarecer e apresentar ao Senado um docu
mento. E o Senado Federal, então, tomará as providên
cias que forem indispensáveis. Mas, antecipar a conclu-
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são desse trabalho, ou antecipar o juízo ou julgamento 
com base em novas declarações do Sr. Paim Cunha o-u
outras semelhantes, nãu me parece que possa nos condu
zir, de pronto, de imediato á uma conclusão, podendo 
até afetar a isenção d_os trabalhos que estão sendo reali
zados. V. Ex~ .sabe cjue, paralelamente, na Cân1ara dos 
Deputados há uma CPJ que está investigando esses as
suntos. CPI que tem chamado e convocado inúmeras 
pessoas para elucidar dúvidas, problemas e esclareceres
ses fatos. Tudo que poderia ser feito nas duas Casas-do 
Congresso, está sendo feitO. De nossa parte não houve 
nunca nenhuma restrição, nenhum obstáculo... -

O SR- FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Se 
V. Ex~ reler as notas taquigráficas do que disse, verá que 
em nenhum momento me referi à Liderança do Gover
no, nesta Casa. Pelo contrário. 

O Sr. Aloysio Chaves- Perfeitamente. EstOu ou.viiidO 
com muita atenção o seu discurso, V, Exf não fez essa 
afirmativa mas está antecipando es.ses fatos que estão 
acontecendo na Comissão. 

O Sr. Pedro Simon- Permíte~me V. Ex• um aparte? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Da' 
rei logo em seguida o aparte a -V. Ex~<, após dar primeirO 
um esclarecimento ao nobre Senador Aloysio Chaves, 
porque não faria tal injustiÇá. ~ verdade. O ReíatOr, 
nobre Senador Virgílio TávOra, tem se mostrado absolu
tamente isento. Longe de mim qualquer dúVida a esse 
respeito. O que disse e repito, é que as evidências dis~ 
poníveis, não na Comissão, mas na iinprensa, exigem-, 
não do senado, mas do Governo, medidas que deixem 
claro que não há tentativa de acobertar. O Senado-está 
fazendo o seu papel; a Liderança do Governo, no Sena
do, também; a Maioria da Casa, também; mas o Govei
no, não. 

Ouço o nobre Senador Pedro-Simon. 

O Sr. Pedro Simon- V. Ex•, de certa forma, fez a ex
posição ·clara e precisa, que pretendia fazir através do 
aparte. A exposição do nobre Líder do Governo é corre
ta num aspecto. Parece-me que o Senado, a Câmara e o 
Congresso Nacional estão fazendo a sua parte- asco
missões parlamentares de inquérito; Mas será que o Go
verno tem que ficar" aguardando o resultado dessas co
missões parlamentares de inquérito ou o Governo, dian
te desse farto noticiário que envolve uma série de acu
sações,- as mais graves, deve tomar as providências a 
nível interno? O General Figueiredo vai depender da de~ 
cisão desta Casa, quando os seus auxiliares estão sendQ 
acusados diariamente? Onde estão os inquéritos admi
nistrativoS? Onde eStá o-cfiirriimento à responsabilidade 
dessas pessoas? O Líder do Governo diz bem - V. Ex' 
também: - não há problema. O Senado está agindo e a 
Câmara também, mas e o Governo? 

O SR- FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - V. 
Ex' reafirma a minha tese, e eu parti da idéia de que esta~ 
mos assistindo a uma crise de legitiniidade, de credibili
dade. Esta crise não pode ser evitada pelo Senado, terá 
de ser evitada pelo Governo da República. E eu, em 
nome do risco que ela envolve para a democracia, estou 
fazendo um apelo, não estOu fazendo mais do que isso, 
para que atuem. 

Aqui, no editoiiai, cuja tranSCrição peÇO--do O EstadO 
de S. Paulo, You me permitir a ler afgumas das "queStões 
que são levantadas. 

Diz o editorial: 

Quem responde? 

Quem consentiu em que se acurirU.lasse tal débi~ 
to? A que pretexto? EStava Cfeilte dó que isso repre:.. 
sentava para a economia _do País, visto" ser do co-
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nhecímento de todos que a Polónia, desde muito, 
atravesSãVit. situUção económica difícil? 

Mais adiante: 

_Que critérios levaram o Executivo, aPesar das ad
vertências partidas de alguns setores dele, a facilitar 
o comércio com a Polônia mesmo depois de confi
gurada a bancarrota? 

,-_Por que motivos se recomendou a aquisição- dé
navios à Polõnla e não à Holanda, que oferecia cOri
dições mais favoráveis? 

Será por mera coincidência que a empresa que se 
favoreçeu com esse empenho de incentivar o comér
cio com a Polônia tenha sido exatamente aquela de 
g_ue __ era administrador e continua sendo sócio o Sr. 
Álvaro Armando Leal, amigo do Sr. Flávio Pécora, 
ex-sócio seu em escritório de consultaria e patrão de 
filhos do secretârio-geral da SEPLAN? Ou essa rede 
de amizades pesou na hora de decidir sobre essas 
questões que suscitamos atrás? 

-Não parece fgualmente estranho a um Executivo 
q-u-e se preocupa em manter a dignidade da função 
pública que o Banco Central tenh~ sido levªdo _a 

modificar penalidades aplicad<is ao Sr. Leal e em se
guida féito retrciagír essas penãs para que ele pudês
se-coritirillar operando no mercado -financeirofNão 
hª-_ coisas estranhas nisso tudo?_ 

Essas são as inaãgaçõf!s que levam aqueles menos in~ 
formados, entre os membros da República, a fazer supo~ 
sições fiilsaS:, a imaginar que todos coni.pactuaffi, quãndo 
não ê vúdãde. Mas, para que fique claro à nação qUe se 
existem fenômenos de distorção, como parece existir em 
certos casos, eles não são gerais, é preciso que se atue, e a 
atuaÇãci iião"-e- nossa. - - - - • 

O que peço, por iritermédio desta tribuna, ao Gover-· 
no, é que responda essas questões. Responda, não por 
causa do ânimo de perseguir a e'sie ou ac_iuele. Aí me cus
ta muitO, porque alguns desses personagens tiveram a 
mesma formação que eu, na universidade, alguns foram 
meus colegas. Não há nenhum ânimo pessoal, há um â
nimo de defesa da instituição republicana. Não creio que 
a instituição republicana possa se defender a partir, sim
plesmente, de se_ tentar evitar - e não se está fazendo 
isto - que se cÜs~utam temas delicados. Não creio que a 
instituTçãO -repUblicana esteja envolvida, no que diz res
peito à sua base militar de sustentação, em nada disso. 

O Sr. Aloysio Chaves- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Pois não, Senador. 

O Sr. Aloysio Chaves- Nobre Senador, os documen
tos que o Governo mandou, a primeira apreciaçãO; a 
análise das relações comerciitis do Brasil com a Pqlônia; 
o segundo documentO com todos -os anexos a respeito 
dessas relações comerciais, foram aqui apresentados pelo 
nobre Senador Virgílio Távora, que não está presente e o 
terceiro docum-etltO, em dois volumes, eü oS encarlllnhef 
ao Partido de V, E.x• e aos outros Partidos da Oposição. 
Nesses docum~ntos as_de_cisões tomadas com relação ao 
comércio com a Polônia, as razões políticas e as razões 
económicas que levaram o Governo a tomar essas çteci
sões, estão amplamente expostas. Não estou questionãn~ 
do a posição do Sr. Paim Cunha, a posição da COMEX
PORT, que está também explicada, inclUsive, -no depoi
mento que o Sr. Leal apresentou à Comissão. Tod~s es
ses fatos estão aprese-ntados. Se há alguma ilicitude, se 
hâ i:ilgurila lrr-egUiaridade, -se esses fatos não são ·verda- -
deiros, espero que a Comissão Especial possa realmente 
concluir e apontar para o Senado~ cotejando as infor~ 
mações recebi_àas, com os depoimefltos recolhidos du
rante os trabalhos desta Comissão, para que se possa, 

- realmente, aferir e verificar. A partir deste momento, o 
G:O_'\écino estará em condições de determinar todaS ãs 

Quarta-feira 5 4609 

providências de ordem administrativa porque até aí os 
dado~_ e os elememos apresentados, explicados em toda 
conduta, que o Brasil,· inclusive, adotou com relação à 
POlõfiia, as razões por que não interrompeu o fluxo de 
cofnércio com ela, as razõeS de ordem política que não 
levaram a uma execução dela, seriam ínviáveis e imprati
cáveis e tod-os esses desdObramentos de relações comer
ciais com a Polônia. Então, entendo e acho que esse inte
resse de V. Ex• só podê ser louvável, digno de tÔdo encô~ 
mío e precisamos aguardar o resultado. O GoVerno en~ 
caminhou, mas não pode preju!gar. Os elementos que o 
Governo apresentou, ele considera como argumentos 
váfidos. --- -

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Re
gistro a declaração de V, Ex' Não posso concordar que o 
Governo; para agir, dependa que o Senado informe, te
nha uma opinião. Não. O Senado terá sua opinião e vai 
dizer à Nação o que pensa. 

O Sr. Pedro Simon- Até porque, dependendo do re
sultado da CP_I, não tem nada a ver com o Goyerno abrir 
inquérito administrativo. Se a CP! concluir que há deli
to, vai diretamente para a Justiça, incriminado direta
mente na Justiça. Não passa pelo Governo. O papel do 
Governo é fazer agora. 

O Sr. Aloysio Chaves- V. Ex• verifica que não estou 
afirmando que o Governo não deveria ter só aberl.o in
quérito, não estou, também, afirmando que o Governo 
deveria ter aberto inquérito. Estou dizendo a V. Ex' 
que ... 

O Sr. Pedro Simon- Ele não abriu inquérito. 

O Sr. Aloysio-Chaves- ... essas denúncias feitás pelo 
jornal, por determinadas pessoas, que são jâ hoje bastan
te conhecidas, motivaram uma informação documenta
da do Governo. Esta informação não corrobora absolu
tamente os fatos que foram imputados pelo Sr. Paim Cu
nha e outros a determinadas pessoas. 

O SR- FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Eu 
nãq estou prejulgando, mas V, Ex' está, dizendo que não 
corrobora~ Eu não sei se corrobora ou não, porque não 
chegamos a resultado ainda. 

O Sr. Aloysio Chaves - Não. Exatamente, estou di~ 
zendo que é inforniação- do Governo. A informação dé
monstra que esta imputação não é procedente. Então, é 
preciso agora acordar que a Comissão faça a tomada 
deste depoimento, analise os documentos e mostre que 
essa informação e esses dados não estãO, absolutamente 
de acordo, com a realidade. 

O Sr. Pedro Simon- Inquérito administrativo! 

O Sr. Aloysio Chaves - Veja V, Ex' a primeira per
gunta do editorial. Eu tenho para mim que esta pergunta 
sobre a conveniência das relações comerciais do Brasil 
com a Polónia está amplamente respondida na infor
mação já enviada a esta Ca~a. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -A 
pergunta não é sobre a conveniência. Aliás, eu concordo 
com a polftica do Governo nessa matéria. A pergunta é 
outra; com os débitos já_ tã_o acumulados, por que se con
tinuou? O fulcro da minha análise não é por esse lado, e 
eu não creio que a resposta seja como V, Ex• sugere. O 
que_estoupedindo e tentando dizer é que-ou o Governo 
atuã ou ele -esiá sujeito a chuvas e_ trovoadas que não vi~ 
rão da Oposição, nãO virão de uma articulação política 
visando a miriar a base de credibilidade do Governo, 
mas virão da própria sociedade, da opinião pública, te
rão como resultado,_ até como houve na semana passada, 
pro_!!unciamentos mais ligeiroS e mais apressiidos, que se 
in~erem num cont~to que_ é UJ!l contexto, repito,· expio· 
siVo. 
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O Sr. Virgílio- Tãviiia - Permite V. Ex' um--aparte? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO~
Ouço o Senador Virgílio Távora, com prazer: 

O Sr. Virgílio TáVOra - Eminente Senadõr, larrienta
velmente, um compromisso urgentísSimo tinha nos pri
vado até há pouco de oUvir-a sua fala - estãvaffios fora 
da CaSa. Mas, do que apreendemos desse pedaço de dis
cussão a que- assistiinos, V. -Ex• reCebeu- PI-irrierrà vez 
que sucede neste Cõllg-resso, de Que conheCimento tenha 
Virg:Uio, desde que há 30 anos entrou na CâmãriaOS-Oe
putados, no Rio de Janeiro- numa comissão de averi
guação, no dia em que se instala, toda a documentaçãõ
básica que responderia àqueles quesitos, aqUelas respos
tas plenamente ou não- isso é coisa a discutir- que es~ 
tavam inseridas nas publicações que deram margem a 
sua instalação. Depois, V. Ex' há de reconhecer que nun~ 
ca o Governo- e temos que não dar muita ênfase, nem 
V. Ex• na acusação, nem nós na defesa, que ambos sá~ 
mos membros desta Comissão, e daqui a pouco estare~ 
mos prejulgando o mérito - estamos ficaildo nas preliK 
minares -nunca o Governo se negou a enviar, coni a 
presteza necessáiíã, por caminhos muitas vezes oficiosos, 
os documentos que mandamos solicitar. --

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- V. 
Ex• está apena~ repetindo aquilo que tanto o Senador 
Pedro Simon como eu já reconhecemos. Não está aí a 
questão. 

O Sr. Virgílio Távora - O Governo não reconhece 
cUlpa: e como não reconhece culpa ... 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- V. 
Ex• acaba de_tocar no ponto central. O Governo não re
conhece culpa, sem ter aberto inquérito. Seril -ter aberto 
inquérito, o GovernO não reconhece cUlpa ... E: por isso 
que hoje o GOVerno perde credibilidade perante a 
Nação. 

O Sr. Virgílio Távora- Se ele reconhecesSe,-teria insK 
taurado o inquérito que eS-taria em andamento. O Senaw 
do solicitou todos os documentos, fez uma comissão de 
averiguação, sabe V. Ex• os passos necessários para dar, 
e se do conhecimento, do convencimento que tivermos 
defluir a conclusão de_ que crime ex'iste, não tenha a rrie
nor dúvida de que, enviado, como quer o eminente Senaw 
dor Pedro Simon; o processo à Justiça- o Governo terâ 
que agir. Mas, no momento, ele não está convencido, e 
se ele estivesse convencido da culpabilidade desses seus 
auxiliares, ele seria ci -prímeiro a ter - o GOverno- ou o 
Poder Executivo - esses diferentes executores fora dos 
seus lugares. 

O Sr. Pedro Simon-- Permite V. Ex• um aparte? 

O Sr. Lenoir Vargas- Permite V. Ex• um aparte~ 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Concedo o aparte ao Senador Pedro Simon e, em segui
da, ao Senador Lenoir Vargas. 

O Sr. Pedro Simon- Há um equívoco total. O Gover
no não reconhece culpa, tudo bem. Se o Governo reco
nhece culpa, demita. Se o Governo cheka à conclusão de 
que há culpa, demita. Agora, há denúncia, há o fato, o 
Governo não reCOD.hece culpa, mas nada o impede da 
obrigação de abrir um inquérito administrativo para que 
esse inquérito diga se hâ ou não culpa. Esse que é o as
pecto. 

O SR .• FERNANDO HENRIQUE CAlmoso -V, 
Ex• tem inteira razão. 

O Sr. Lenoir Vargas ~Suma questão adjetTV:i nO-dis- -
curso de V. Ex•, que está fazendo_ uma citação do jornal 
O Estado de S. Paulo, e V. Ex• atribui a essa menção do 
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jornal u!lla graduação, digamos assim, uma nota nove 
ou dez, porque foi dito pelo O Estado de S. Paulo. Eu 
queria saber se V. Ex• está utilizando O Estado de S. 
Paulo porque ele coincide com o pensamento de V. Ex•, 
ou se V. Ex• acha que tudo aquilo que O Estado de S. 
Paulo diz tem essa graduação, tem essa expressão. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -V. 
Ex• há de me conceder o beneficio de não citai- uma fonte 
se eu não estiver de acordo com ela naquele ponto. Seria 
néscio de minha parte citar uma fonte contrária ao que 
eu esteja acreditando. - - ---

Eu trouxe aqui o documento do O Estado de S. Paulo 
e pedi que se transcrevesse, porque eu- icho que o jornal 
O Estado de S. Paulo, nesta matéria, e friso bem, nesta 
matéria._ 

O Sr. Lenoir Vargas- Coiilcide com V. Ex•. Em as
suntos que não coincide com V. Ex•, evidentemente, O 
Estado de S. Paulo não tem esse peso, essa ponderação. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Esse peso ele tem diante da opinião pública, não diante 
de mim ou de V. Ex9 

O sr. Lenoir Vargas - Eu estou muito interessado 
nisso, porque eu tenho alguns artigos--do Estado de S. 
Paulo que eu gostaria cie trazer aQuf ao conhecimlmto da 
Casa e V. Ex• vai verificar que há uma disparidade abso
luta C<:'Il!_o--pe!Jsamenfo da_nobre Opo~ição. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Se 
V. Ex• trouxer alguma coisa será algo que r~forçarâ o seu 
ponto de vista. Mas acho que não devemos perder tempo 
com discussão tão adjetiva, porque eu não fariã. -a-iiifan
tilidade de trazer um documento contrário ao que eu 
acredito. Não estâ ara questão; a- questão está num Ou
tro ponto e foi mencionado pelo Senador Virgílio Távo~ 
ra- e repito aqui no Senado. Eu trouxe hoje, depois do 
ei)iSódiO Juruna, e depoiS de u:rlia série-de- informações 
que circulam pela imprensa a respeito de mal-estar aqui e 
ali, a questão que me parece fundamental, o que estã cor
roendo a credibilidade do Governo, a legitimidade do 
GoVerno e nós não estamos, o PMDB, empenhados 
numa campanha desse tipo - é o fato de que circulam 
evidências, informações, dados, depoimentoS, qUe à luz 
de qualquer bom-senso, sem prejulgar - porque não 
prejulgo- exigiria uma oUtra atitude do Governo. Não 
é o jornal O Estado de S. Paulo, são os depoimentos da 
Comissão Especial do Senado ... 

O Sr. Lenoir Vargas- V. Ex' está pedindo a trans
crição do editorial do Estado de S. Paulo. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Já 
pedi a_transcrição e peço ao Senador Lenoir Vargas que, 
como disse, a questão é adjetiva, eu não gosto de coisas 
adjetivas que se limiüim ao substantivo -o substantivo 
ê o fato de que não se abre inquérito, e por que não se 
ãbre inquérito no momento oportuno, e por que no mo
mento oportuno aqueles que são acusados ou indiciados 
não são afastados das altas funções que detêm? Isso su
gere uma SusPeita na Nação que COrrói a instituição re
publicana. 

O Sr. Lenoir Vargas- V. Ex.' me permite um aparte? 

O Sr. Hélio Gueiros- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Peço ao 
nobre orador que não conceda mais apartes, porque o 
tempo de V. Ex' já se _esgotou. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Pois não, Sr. Presidente, estou concluindo, 

-ó sr: Hélio Gueiros- Nobre Senador Ferriãndo Hen
rique, é apenas para dizer que não se pode aceitar real-
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mente a tese do nobre Senador Aloysio_ Chaves, de que, 
com a abertura de uma CPI aqui no Senado Federal, o 
assunto fica sobrestado e ninguém pode dizer nada até 
que essa CPI conclua. Por outro lado, todo mundo sabe 
que as CPis do Congfesso Nacional têm recurs_os limita
dos, têm restrições à sua atuação. Verífica V. Ex•, por 
exemplo, que hâ uma CPI na Câmara dos Deputados 
que quis conhecer o teor do chamado Relatório Saraiva. 
Acabou. O pedid_o foi para a autoridade e a autoridade 
disse que não pode, porque é reservado. Também um mi
litar da reserva que se prontificou a depor nessa mesma 
comissão foi logo alvo de uma bateria de acusações que 
resultou até mesmo a prisão de um capitão da ativa, filho 
do General que se apres_entou para depor. Verifica, por~ 
tanto, V. Ex~. que a atividade da CPI é muito limitada; 
agora, o inqüérito administrativo, não. O Governo está 
com tudo na mão, não tem que pedir nada a ninguém. O 
próprio Poder Executivo é que manuseia, manipula, faz 
tudo com aqueles documentos. Então, não haveria qual
quer problema para um inquérito administrativo. 

O Sr.-Octávio Cardoso- Permite V. Ex' um aparte? 

O Sr; Hélio Gueiros - Já com a CPI do Congresso 
Nacional, nós podemos fazer muita força, muito empe. 
nho, muita decisão, inclusive dos eminentes Senadores 
do PDS, mas eles estão pelados, eles têm a sua compe
tência muito limitada e o resultado é que o tempo vai se 
pass3.r e, no final de contas, pouca coisa vai ser realmen
te comprovada. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Agradeço. 

--Peco desculpas ao Senador Octâvio Cardoso, não 
ouvi que S. Ex• gediu o aparte e concedo-o prazerosa
mente. 

O SR. PRESIDENTE (IIenrique Santillo)- Solicito 
a V. Ex• que seja esse o seu último aparte porque já se ex
cedeu em 10 minutos o seu tempo. 

O Sr. Octávio Cardoso - Nobre Senador Fernando 
Henrique Cardoso, V. Ex• começou falando na impor
tância de um curto-circuito. Imagino que ele sô possa ter 
importância na rrledida do material inflamável que o cir
cunde e: espero que esse não seja tão -inflamável assim. 
Gostaria de dizer que na Comissão de Relações Exterio~ 
res, quando compareceu o ex-Embaixador Meira Penna, 
tive a oportunidade de fazer-lhe perguntas diretas. Que 
negócios escusas aconteceram? Que firmas e que pessoas 
neles se envolveram? Não me recordo se V. Ex' estava lá, 
mas o nóbre Senador Pedro Sirilon, sim. A resposta fOi 
evasiva e, portanto, nenhuma. Agora, gostaria, em ho
menagem aos propôsitos de V, Ex' e se me permitisse,-
com a complacência da Mesa, dizer que também penso 
como V. Ex• a respeito da honorabilidade, da respeitabi
lidade do Governo, tanto que passei um telex ao Minis
tro Delfim Netto, no dia 20 de setembro e com o seguinte 
teor: 

ExmY Sr. Ministro Antonio Delfim Netto 
secre"taria de Planejamento da 
Presidência da República 
Brasma- DF. 
CumPrimento V. Ex• pela anunciada decisão de pro

cessar o Gerieral Adyr Fiuza de Castro. A Nação não 
pode suportar impassível a onda cruel de denúncias ge· 
neralizadas de corrupção. Sempre que houver provas ou 
fortes indícios os fatos devem ser apurados. Comprova· 
dos, devem ser exemplarmente punidos os rcsponsáveís. 
De outra parte, é inadimissível que os homens públicos 
fiquem permanentemente expostos às acusações mais 
graves, como se não tivessem direito à honra e à boa fa
ma. Este direito como pessoa, que corresponde a dever 
COmo adniinlstrador~ que V. Ex• se propõe a exercer me· 
rece meu aplauso. Os administradQres silentes ante as 
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aCusações estimulam o ataque irresponsâvel que nina a 
confiança no Governo e desgasta a imagem do homem 
público. Cordialmente Octávio Cardoso, Senador. 

Vê V.Ex• que não temos, pelo menos no que· me-diz 
respeito, e posso dizer pelos meus êompanheiros, nenhuR
ma conivência com atas menos dignoS do Poder Executi
vo. Temos, sim, responsabilidade política, desejalnos 
que o Governo realmente propicie a esta Casa, com o 
respeito que ela inerece, todas as informaçõeS neCessárias 
à compreensão dos fatos aqui denun-CiadoS. · 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Vejo"com satisfação que V. Ex• partilha do meu ponto de 
vista. E se V. Ex• tivesse acompanhado, talvez o tenha, 
com detalhes o que tem sido publicado, V. Ex' estaria 
tão indignado quanto eu, pedindo que se abrisse inciuérí
to administratiVo antes de processar. Que se abrisse jn
quérito administrativo porque existem fatos que não po
dem deixar de ser objeto não de uma consideração nossa, 
mas de uma análise por parte do Poder Executivo. 

Eu termino, Sr. Presidente. Minha intenção, riesta Ca
sa, não foi, de forma alguma, trazer acusações "novas. 
Não foi, de forma alguma, prejulgar o que a Comissão 
está fazendo. Não foi, de fonria alguma, dizer que a Li
derança do PDS e do Governo, por intermédio dela, não 
nos tenha fornendo elementos suficientes. 

O Sr. Lenoir Vargas -- Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Mas eu reafirmo a V. Ex' que, se não houver a ... 

O Sr. Lenoir Vargas- Um último aparte, V. Ex' per
mite? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Pois não Senador Lenoir Vãrgas-. 

O Sr. Lenoir Vargas- É apenas para não deixar pas
sar em julgado o aparte do nobre Senador Hélio Guei
ros, que pelo sobrenome que ostenta, evidentemente, é 
um herdeiro de urna das tradições jurídicas mals expres
sivas da Nação. De modo que, evidentemente, S. Ex' fez 
uma brincadeira com V, Ex', quando quis comparar a 
irnponéncia de uma Comissão Parlamentar de Inquérito 
com um inquérito administrativo. ~evidente que não hã 
nenhum termo de comparação. E, no que se refere à Co
missão Parlamentar de Inquérito, V. Ex' vai vef que a 
Com-issãõjâ- colocou o ilustre diretor, o prOprietário do 
O Estado de S. Paulo, Júlio Mesquita que, naturalmente, 
em breve vai comparecer à Comissão, e dará amplos es
clarecimentos. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Agradeço o aparte de V. Ex' que, na verdade, não diz 
respeito ao fio condutor do meu discurso. 

E, terminava. Sr. Presidente, reafirmando qual era a 
minha preocupação, e quero deixar claro, que não trago 
aqui argumento de natureza jurídica; trago argumento 
de natureza politica. E, acho que o Governo da Repúbli
ca está se deixando cozinhar no próprio ·caldo, na medi
da em que, ao invés de responder a pontos específi-Cos, 
precisoS.. que são circun-sümdalmente muito fortes, para 
levar a uma conclusão, cruza os braços e espera que os 
Senadores, eles sim, façam aquilo que<:> Executivo deve
ria cumprir. 

Muito obrigado. Sr. Presidente. (Muito bem!} 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO EM SEU 
DISCURSO: 

Domingo - 2 de outubro de I 983 
Notas e informações 

QUEM RESPONDE? 

Preocupa-se o governo com a dign(d~de da função 
pública, que não estaria sendo mantida no Congresso, 
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onde Deputados não sabem medir o exato sentido das 
palavras. Louvável interesse, esse; pena não seja estendi
do a todos os setores da administração. Dizíamos, hã 
quase um mês, que o Ministério Público, por dever fun
cional, não só tínha condições como o dever de descer ao 
âmago das questões suscitadas por nós ao tratar do caso 
das polonetas. Entretanto, que se fez de lã para cã para 
presc;:rvar -~ disnidade da função pública? Nada, a não 

-ser -esclarecimentos absolutamente formais,- oS QUãis só 
fizeram confirinar a essência do que havíamos publica
do. 

A fUnção pública não se dignifica, convença-se disso o 
chefe do Executivo, admitindo-se a existência de fatos 
anormaiS e silenciando sobre o que fazer para apurar res-

- ponsabiliôades funcionais. Esse tipo de-Procedimento re
força a opinião dos que julgam que a função públicajâ se 

Oesnaturou a tal ponto que nem a critica mais inõrdaz é 
capaz de atingi-la. Quando se ligam dois casoS de reper
cussãO administrativa, política e -até mesmo poliCial Gâ 
que se emitiram cheques sem fundo), como o das polone-
tas e o do grupo Coroa-Brastel, e nada se faz, talvez por 
ser o ponto de ligação amigo de altos funcion-ários, é o 
caso de se páguntar: onde está é o decoro da função 
pública? 

A-Opinião pública merece uma explicação cabal do go
venro a respeito dessas coisas todas. Afinal, com a publi
cação da série de reportagens sobre os negócios com a 

-Polónia e a série de- depoimentos que estão sendo toma
dos pela Comissão Especial do Senado, existem suficien
tes elementos para configurar alguns fatos sobre os quais 
o Congresso e a opinião· pública- a Nação, enfim
devem ter a mais ampla informação. Jã não diríamos a 
respeito de como se passaram as coisas, pois esse aspecto 
essencial na caracterização de atos que se inquinam no 
mínimo- de pou90 éticos está demonstradÕ.- A info
rarnção veraz e cabal é sobre o por quê tais fatos aconte
ceram e sobre o como foi passivei que acontecessem. 

A primeira explicação a ser dada é sobre o montante 
da dívida: um pafs endividado até o pescoço não se pode 
permitir o luxo de acumular créditos de 2 bilhões de 
dólares a pretexto de desenvolver seu comêrcio exterior e 
vender produtos manufaturados que, de outra maneira, 
não teriam colocação. O bom senso indica que melhor 
seria não ter essa preocUpação, pois assim rião se aumen
taria a dívida externa do PaíS ao levantar empréstimo em 
dólares para financi~r a íiidústria carvoeira- polonesa. 
nem a inflação, ao coitverter em cruzeiros as promis
sórias que a Polónia da v a em pagamento do que devia. 

_ _Quem consentiu em que se acumulasse tal débito? A que 
pretexto? Estava cien_te do que isso representava para a 
economia do pafs, visto ser do conhecimento de todos 
que a Polónia, desde muito, atravessava situaçãO econô
mica difícil? 

Outras perguntas se ligam a essa: que tipo de .. decisão 
política" foi essa qu~ levou o País a não se habilitar, no 
foro devido, aos créditos que tinha com a Polônia? Que 
crítêiróS levaram o Executivo, apesar das advertências 
partidas de alguns setores dele, a facilitar o comércio 
-com a Polônia mesmo depois de configurada a bancarro
ta? Quem decidiu continuar aceitando as polonetas? ·se 
não é a dignidade da função pública que estâ em jogo 
nesses--Casos;-é pelO menos a inteligência, o discernimen
te, o tino administrativO -do ExecUtivo que se ·põe em 
causa. Não por nossa palavra - pelos depoimentos fei
tos nO Senado e Pelas explicações dadas por setores do 
Executivo. -

Hã mais: por que motivos se recomendou a aquisição 
de navios à Polônia e nãO à Holanda, que oferecia con
dições mais favoráveis? Para permitir- à custa do Te
souro Nacional- que dim-inuísse- um poiico o débito da 
Polônia com o Brasil? Por que se recomendou à PE
TROBRÁS que adquirisse petróleo da Polônia, que não 
o prodUZ e deve adquiri-lo da URSS ou da Lihia? Sobre
tudo, Por que se fez essa recomendçaão se o preço era su-
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perior ao do mercado internacional? Para diminuir o dé
bito da Polônia? Essa deveria ser a preocupação polone-
sa- pelo contrário, o governo de Varsóvia queria era 
aument_ar _seu comércio, pois a diferença a mais contra 
ele erã coberta pelas promissórias não cobráveis em 
praça alguma. Por quê? 

Será por mera coincidência que a empresa que se favo
receu com esse empenho de incentivar o comércio ·com a
Polônia tenha sido exatamente aquela de que era admi
nistrador e continua Sendo sócio o sr. Álvaro Armando 
Leal, amigo do sr. Flávio Pécora, ex-sócio seu em escri-

- tório de consultoria e patrão de filhos do secretário-geral 
da Seplan? Ou -essa rede de amizades pesou na hora de 
decidir sobre essas questões que suscitamos atrás? 

Não parece estranho ao Executivo que nesses dois ru
níorosos cB.soS, o da- Polónia e o da Coroa-Brastel, a fi
gura do sr. Leal apareça em posição de evidência até 
constrangedora- para o sr. Pécora? Não parece igualmen
te-estranho a um ExeCUtivo qUe se preocupa em manter a 
dignidade da função pública que o Banco Central tenha 
sido levado a modificar penafidãdes aplicadas ao sr. Leal 
e em seguida feíto ret,roagir essas-penas para que ele pu
desse continuar operando no mercado financeiro? Não 
há coisas estranhas nisso tudo? 

Que há, há. O problema é que níniuém se comove 
com elas, a não ser aquela imensa leva de brasileiros que 
não forma entre os amigos do rei, nem na confraria da 
Coisa Nossa. O poder está retido nas mãos daqueles que 
São aC!J§ados de não se terem explicado com clareza a 
propósito de muita coisa. Sendo assim, pode alguém es
traJ?-har _que __ !udo continue como dantes no quartel de 

-Ãbrarltes? -

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Mãrio Maia - Eunice Mlchiies- Claudionor Roriz 

-Hélio Gueiros --João Castelo- Dinarte Maríz
Martins Filho- Marcondes Gadelha- Milton Cabral 
- Marco Maciel - João Lúcio - Amaral Peixoto -
Roberto Saturnino - Fernando Henrique Cardoso -
Benedito Ferreira - Gastão Müller - Álvaro Dias -
J aison Barreto - Lenoir Vargas - Carlos Chiarelli -
Octavío Cardoso: 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Sobre a 
mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 19-
Secretário. 

t lido o seguinte 

REQUERIMENTO No 801, DE 1983 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 233, do Regimento Inter

no, a transcrição nos Ansis desta Casado Congfesso Na
cional, o artigo intitulado .. 0 EXEMPLO DE OR
NELLAS", publicado no jornal Correio Brazlliense, do 
dia 3-I0-83. 

Sala das Sessões, 4 de outubro de 1983.- Jutahy Ma
galhães. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santiilo)- O reque
rimento que vem de ser lido serã submeiido ao exame da 
Comissão Diretora. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Passa-se 
à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Votação, em turno único (apreciação preliminar 
da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Re
gimento Interno), do Projeto de Lei do senado n9 77, 
de 1981 - Complementar, de autoria do Senador 
Franco Montoro, que cria, nas regiões metropolitans, 
o-Conselho Administrativo constitu(do pelos Prefeitos 



4612 Quarta-feira 5 

e por representantes das Câmaras Municipais, modi
lit.:andu a Lei Complementar n9 14, de 8 de junho de 
1973, tendo 

PARECER, sob R\' 740, de 1983, da Comissão: 
-de Constituição c Justiça, pela inconstitucio

nalidade. 

Em votação o projeto, quanto à constitucionalidade. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneç_ã_m senta

dos. (Pausa.) 
Rejeitado. 
O projeto vai ao Arquivo. 

Ê o seguinte o projeto rejeitado. 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 77, DE 1981 
C'omplcmentar 

Cria, nas Re~iõcs Metropolitanas, o Conselho Ad
ministrativo constituído pelos Prefeitos e por repre
sentantes das Câmaras MUnicipais, modificando a 
I.'ci ('omplt•mcntar nn 14, de 8 de junho de 1973. 

O Congresso ·Naclõnal decreta: 

Art. J<? O art. 2?, da Lei Complementar nY 14, de 8 
de junho de 1973, passa a vigorar com a seguinte re
daç5o: 

"Art. 29 Haverá em cada região metropolitana 
um Cons-elho Administrativo criado por lei esta
dual. 

S [9 O Conselho AdministratiVõ se-rá constitu(
do pelos Prefeitos dos Municípios integrantes dare
giào metropolitana e por um representante de cada 
uma das respectivas Câmaras Municipais. 

~ 21' O Conselho AdministratiVQ--e!egerá uma 
Comissão Exec-utiva, com mandato de dois anos in-
1c-grada por c-inco membros, com competência de
terminada em lei estadual, para ocuparem os se
guintes cargos: 

I - Presidente: 
11- Vh.:e-Presidentc: 
III- 1"-Secrct{tríó-Aômfriistrativo; 
IV-· 2Y-Set.:ret[Jrio-AdminisfrãtTv0; 
V- T~;:-;ourdro. 

~ :w lnl:umbe aos Estados prover, às -suas ex
pt..·nsas. as despesas de manutenção _d_Q_Conse\ho 
At..lministrativo de que trata este artigo. 
* 4" ,Lei estadual disporá sobre os recursos a se

n:m transferidos ao Conselho Administrath-:o, fi
:-;.;tndlt um indil:e percentual que incidirá sobre a ar
rcc:Jdaçi'to r.lo Imposto sObre Circ.u!açào de_Merca
r.lmias- ICM,_da região metropolitana". 

Ar L .:!.,. ·O parúgrafo único do art. 3Y, da Lei Comple
mentar n" 14, de !-: de junho de 1973, passa a viger cõm a 
~q:mintc n:da~ào: 

'"Art. J•.> 
i'udgrafu t'mir.:o, A unificar.;ão de execuç_ãQd_os __ 

scr\'içlls t..'llmuns cl'l:tuar-sc-á quer pela criação de 
um nrg.anisnw prúpriu. quer pda constituição de 
t..•mprt..·sa de úrnhito metropolitano, ou ainda me
di;~nte IHZIT<IS pnH:cssos que, através de convênios, 
\Cnham a !-.Cr r.:stabclet.:idos'". 

Art . .'\\' ( rcv11~:tdll 11 art. 49, da Lei C_o_mplementar 
n" 14. dt..· ~ Jc junlw Je 197.~. remunerados os artigos sub
~~.:qii~o·nt~o·s. 

Art. """ O item V li r.!() art. ~9. da Lei Complementar 
n•' 1-L Lk ~ dt..• junlw d~o· 197.1, para a viger com a seguinte 
r~o·d:li.,'Úil; 

"..\rt. :'i" 
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VII- Outros serviços incluídos na área de com
petência do Conselho Admiriistrativo por lei fede
ral". 

Art. 59 Esta lei complementar entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 6\" São revogadas as disposições em contrãrio. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Item 2: 

Votação, em turno único, do Requerimento n» 
793, de 1983, do Senador Pedro Simon, solicitando, 
noS terlnos do art. 371, aiínea c, do Regimento In
terno, urgência para o Requerimento n9 784, _de 
1983, de autoria do Senador Henrique Santillo, que 
solicita criação de uma Comissão Especial Mista 
que deverã ser formada de li Senadores e li Depu
tados Federais, com vigência de 120 dias, para dis
cutir e avaliar aspectos do contexto económico, so
cial e instituCional do País. 

Em votação o requerimento, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. 

O Sr. Ped·ro Simon - Sr. Presidente, peço verificação 
de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Solicita
da verificação de votação, peçO aos Srs. Senadores que 
tomem seus lugares. (Pausa.) 

Como vota o Líder do PDS? 

O Sr. Aloys.io Chaves {PDS- PA.) - Não. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) - Como 
vota o Líder do PMDB? 

O Sr. Hélio Cueiros (PMDB- PA.)- Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) - Como 
vota o Líder do PDT? (Pausa.) 

S._ Ex• não está presente. 
Como vota o Líder do PTB? (Pausa.) 
S. E;x• não está presente. 
Os Srs .. S,enador~ jã -podem votar. 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES.-
Alberto silva- Fernando Henrique Cardoso- Gas

tão Mülier--:: Hélio Guei_ros- Lázaro Barboza- Le
noir Vargas- Marcelo Miranda - Pedro Simon. 

VOTAM "NAO" OS SRS. SENADORES.-
Albano Franco - Almir Pinto - Aloysio Chaves -

Dinarte Mariz- João Calmon -_Joào__Lúcio- José 
Uns- Jutahy Magalhães- Lourival Baptista- Octa
viq Ca:r_doso. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) - Vota
ram SIM 8 Senadores e NÃO 10: 

Não houve quorum para votação. A sessão será sus- _ 
pensa por dez minutos e as campainhas serão a-cio nadas. 

(Suspen.~a às 16 horas e 40 minutos, a sessão é 
reabnta às 16 horas e 50 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) - Sendo 
evfdentc a falta de quorum o requerimento fica com sua 
votação adiada e mais os Projetas de Lei do Senado n~'s. 
280/80; 39 e 70/83; e 337/81, este pendente de votação 
do Requerimento n9 800/83, de adiamento da discussão 
para o dia 27 do corrente. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Esgota
da a matéría- constante da Ordem do Dia. 

Há oradores inscritos. 
Conce-do a palavra ao nobre Senador Lázaro Barboza. 

Outubro de 1983 

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB - GO .. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem r_Evisão do orador.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores, desde ontem, algumas 
centenas de garimpeiros de Serra Pelada s_e encontram 
aqui em Brasília, para protestar contra o fechamento da
quele famoso garimpo. E isto: Sr. Presidente, coincide 
com o momento em que pretendo apresentar à conside
ração d_esta_ Casa mais um projeto de lei, alterando o Có
digo de Mineração, Código este que, como Sabe a Casa, 
é obsoleto, altamente permissivo, não correspondendo 
mais à realidade brasileira, necessitando urgentemente 
de uma reformulação profunda, reformulação que, es
trategicamente, entendi por bem apresentar à conside
ração dos eminentes p·ares, não através de um único pro
jeto de lei consolidando o Código, mas de uma série de 
projetas de lei, sendo que o último deles, agora, passo à 
Mesa, não operando este último um dispositivo em si, do 
Código, mas instituindo, no Código de Mineração, a fi
-gura do achado mineral e estabelecendo condições que 
incentivam o trabalho de tantos brasileiros anô"nimos 
que, ao_ longo do tempo, têm dado notável contribuição 
para o achado mineral. Muitas vezes, são homens desM 
providos de conhecimentos técnicos sobre a matéria; são 
apenas fazendeiros, garimpeiros, homens do povo, que 
encontrando uma rocha qualquer, movidos pela curiosi
dade, apanham-lhe uma amostra e, após os exames geo
lógicos, comprova tratar-se de minério de grande impor
tância económica ou estratégica. Desse processo tem re
sultado o conhecimento, a pesquisa e a lavra de impor
tantíssimos jazimentos minerais que, quase sempre, aca
baram por enriquecer não o País, mas acabaram por en
riquecei' empresas multinacionais. E aqueles que foram 
os reais donos dos achados minerais, não receberam 
qualquer recompen!ia pelo seu trabalho. Daí porque nós 
pretendemos, neste projeto de lei estasbelecer, no seu art. 
J9, que a pessoa física brasileira que encontrar uma ocor
rência inineral, em área não objeto de _requ_erimento de 
pesquisa, de autorização de pesquisa, de concessão de la
vra, de permissão de lavra garimpeíra, oU de registro de 
licencíamento, e quem primeiramente registrar o seu 
achado, no Distrito do Departamento Nacional da Pro
dução Mineral, no DNPM, ao qual estiver juridiciona
do, terá, a qualquer tempo, o direito a um royalty de I% 

- do faturamento líquido, proveniente de qualquer venda 
de suas respectivas substâncias minerais, reSUltante da 
atividade de lavra, quaisquer que sejam os seus fegímes 
de concessão, de permissão de lavra garimpeira, de licen
ciamento, ou de matrícula, estabelecendo os diversos 
mecanismos e o modus faciendf pelo qual a lei haverã de 
ser cumprida pelo Ministério de Minas e Energia, a fim 
de garantir àquele responsável pelo achado mineralo be
n~f~ci_o_ a .90.e faz jus ~elo seu trabalho. 

Aproveito a ocasião, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
em que apresento à Casa mais este projeto, para tecer 
ainda_ outras considerações sobre o setor mineral, inclu
sive sobre_ a grande dependência, a enorme dependência 
brasileira, que, em certos setores da mineração, chega 
ainda à casa dos 90%, isto porque de hã muito tempo o 
Governo brasileiro vem relegando ao último plano a alo
cação de recursos para a pesquisa mineral, e isso vem au
mentando enormemente a nossa dependência. 

Outro dia, Sr. Presidente, Srs. Senadores, en passant, 
quando apresentava um outro projeto de lei alterando 
cerca de 15 artigos do Código de Mineração, eu mencio
nava, por exemplo, a existência do titânio em graride 
quantidade no Estado de Goiás e no Triângulo Mineiro, 
na Região de Patrocínio, não o titânio oriundo da ilme
nita, ou do rutilo, matérias-primas do titânio, mas oriunM 
dos de um outro minério, que até hã bem pouco tempo 
era considerado apenas uma curiosidade mineral, que é o 

- ailãtásio. 

Naquela oportunidade, eu mencionei também a im
portância estratégica, para o mundo moderno, do titâ
nio, não do titânio apenas como dióxido, apenas o titâ
nio como pigmento, que é utilizado para tintura, de lar-
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go uso e que o mundo conhece há quase 200 anos, sendo 
impossível a fabricação de tintas sem a presença do titâ
nio na forma de pigmento. Mas a importância funda
mental do titânio é, sobretudo, a liga do titâflio, ela que 
passa a ter, na ciVilização moderna, um largufssimo uso, 
tanto na indústria bélica, na indústria aeronaval, como, 
tambêm, eu diria que em todos õs setores da indústria 
mais sofisticada dada a característica de extrema leveza, 
por ser um metal anticorrosivo- e resistir a enormes pres
sões. As reservas de titânio, já medidas, em Catalão e 
Ouvidor, em Goiás, e na região de Patrocfnio, em Minas 
Gerais, amb<Js viabilizam projetas de larga escala, que 
poderão levar o Brasil a atingir, em poucO -tempo, uma 
posição de relevo, no mercado internacional, sobretudo 
agora quando a Rússia, que abastecia 75% das necessi
dades mundiais de liga de titânio, não exporta mais uma 
só grama de titânio, utilizanâo toda a suas produção ti
tanífera, para reforma do seu parque bélico, para produ
zir, por exemplo, a nova geração_ de submersíveis, que se 
deslocam ao dobro da velocidade e navegam ao dobro 
da profundidade dos submersíveis cõnvenciO-riais. 

Naquela oportunidade, assim multo rãpidamente, eu 
falei também sobre is- terras faras-e a sua imporÜncia 
na civilização moderna. E aproveito a ocasião, Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, para denunciar à esta Casa um cri
me cometido contra os superiores interesses do Estado 
de Goiãs, que V. Ex' e cu representamos, nesta Casa. 
Durante um Governo passadO em Goiás, não durante o 
último Governo, mas no decorrer desses governos que 
antecederam ao eminente Governador fris Rezende Ma
chado, irlúmeras lOucuras foram cometidas contra os in
teresses de Goiás no setor mineraL O primeiro deles, se~ 
não o maior, foi por exemplo a entrega d8s jazldã.s de 
amianto CRISOTILA de MINAÇU à SEMA em troca 
de um royalty, que é o mais barato já encontiado Para o 
setor, no mundo inteiro. Normalmente~ PRra a(juele tipo 
de minério, os royalties chegam a atingir a 30%, até 35%, 
e as jazidas de amianto de MINAÇU, que se constituem 
nas maiores jazidas conjuntas de que o mundo tem notí
cia, foram entregues, como sabe V. Ex', praticamente de 
mãos beijadas. Mas não foí só, em gOvernos passados, 
num acordo feito com a PETROBRÃS, através da sua 
subsidiária para o setor mineral, foi negociãdo o foSf<ito 
de Catalão, a preço praticamente simbólico, porque a 
Metais de Goiãs SA; que tem nos seus quadros técnicos 
homens da maior envergadura e da maior respeitabilida
de científica, não apenas a nível de Brasil, mas são ho· 
mens inclusive respeitados no extetiot, tinham feito já o 
levantamento de todas aquelas potencialidades do pólo 
mineral de Catalão-Ouvidor. E o fosfato de Catalão
Ouvidor foi entregue 8o Governo Federai para, ali, mOn
tar uma empresa para a exploração desse minério, por 
preço quas-e simbólico, porque por apenas 50 milhões de 
cruzeiros, o que -absolutamente não corresponde, nem 
mesmo às despesas de pesquisa que, tOdos sabem, são-ca
ras. Mas o que ê mais graVe, e esta é adenúD.ciaque tâço, 
Sr. Presidente e Srs~ Senadores, é cjue ei:ttregaram, de 
graça, de mãos beijidas, juntanle_nle~ com O fosfato- de 
Catalão, sem qualquer forma de pag.3.ffiento, o ni-óbio, 
que é um minério nObre que alcança hoje na forma d-e li
gas, preç-os astronôm-icos. Foram entregues, Sr. Presi~ 
dente, 50% das reservas de titânio da Metais de"-GOiâS 
SA. e foram entregues as terras Taras~ R.eSSaJVúam ape
nas a vermiculita, que lã existe também em grande quan~ 
tidade e que, de todos esses elementos minero-químicos, 
é o de menor preço comercial, de menor expressão co_~ 
mercial. E para que V. Ex' possam aquilatar da impor~ 
tância das terras-raras no mundo moderno, jâ que sobre 
o titânio tracei dele aqui, rapidamente, o perfil, em ra~ 
pidíssimas pinceladas mesmo, basta qu-e eu diga que as 
terras-raras se compõem de 15 elementos metálicos, sen
do que 8 deles têm imensa significação coriiircial. Os ni"i: 
nerais de terras-raras_ de interesse econômicO são princi~ 
palmente a Batnasita e a monazita, de onde, por proCes~ 

sos químicos, Se obtém o cloreto hidratado de seus me
tais que constituem a matéria-prima Para obtenção dos 
compostos de: cério, lantânio, neodímio, praseodímio, 
samário, g"adi:ilíniO, eU I-ópio e ítrio, que são os 8 elemen
tOS básicos mais importantes e normalmente utilizados. 

O Sr. Alberto Silva- Nobre Senador Lázaro Barbo
zã, V. Ex~ dá licença para um aparte? 

O SR. LÁZARO BARBOZA- Com o maior prazer, 
eminente Senador Alberto Silva. 

O Sr. Alberto Silva- Nós estamos assistindo ao dis
-curso de V. Ex~ e queremos, de saída, nos solidarizar 
com o tema que traz ao conhecimento desta Casa, nesta 
tarQe. V. Ex~. em discurso anterior, traçou, em rápidas 
pinceladas, o que viu durante o período que ocupou a 
Secretaria de Minas e Energia, se não me engano, do Go
verno do Estado de Goiás, e que, em entendimento com 
aS e-nipfes"aS estaduais que estão dentro desse ramo, con~ 

-- segue trazer um relatório da maior importândã., para 
eSta Cisa, sobre o que está ocorrendo no Estado de V. 
Ex•. Eu apenas colocaria uma pergunta: esta cessão a 
qUe-v. Ex~ se fefere é feita à PETROBRÃS para explorar 
ou à PETROBRÂS como intermediária na revenda des
Ses minerais em estado natural? 

O SR. LÁZARO BARBOZA - Eminente Senador 
Alberto Silva, a PETROBRÃS, para o setor mineral, 
tem uma ... 

O_ Sr. Alberto Silva - Empresa. 

O SR. LÁZARO BARBOZA - ... empresa holding 
que é a PETROBRÃS, que se tornou acionista majori
tária da empresa criada em Goiás para a exploração do 
fosfatO. E o Estado de_Goiás, através da Metais de Goiás 
S.A:, v~~~eu, n.ão apenas as_ pesquisas, mas os depósi
tos ... 

O Sr. Alberto Silva - Claro! 

O SR. LÁZARO BARBOZA- ... de fosfato para esta 
empresa mista do GOverno Federal e do Governo Esta
dual lavrar o fosfato. Mas é sabido que o Governo Fede
ral, através da PETROFÉRTIL ou de qualquer outra 
empresa estatal, não tem o menor interesse_ em penetrar 
nos meandros dos estudos para esses outros elementos. E 
o que foi nocivo para -o Estado de Goiás é que as reservas 
de titânio, as reservas de terras-raras, as reservas de niô
bio, que não foram sequer mencionadas, acabaram 
transferidas, de graça, como ato jurídico perfeito. Entre
tanto, não tenho nenhuma dúvida e, se faço aqui hoje 
esta denúncia, é pOrque tenho a convicação de que sendo 
esses bens mineirais uma propriedade do povo goiano, 
politicamente, mais hoje ou mais amanhã, haveremos de 
ter, no Governo, homens que compreendam que os goia
nos não poderão ser lesados nos seus interesses tão fun~ 
damentais e que devolvam, então, politicamente façam a 
devolução desses bens minerais importantíssimos ao Es
tado de Goiás, e cõilseqüentemente, ao povo goiano. 

Veja V, Ex', eminente Senador Alberto Silva, o caso 
das pesquisas que devem ser feitas complementarmente 
para aproveitamento completo do titânio. Isto necessita 
aplicação de recursos financeiros de vulto e o Governo 
Federal canceloU, praticamente, todos os recursos para 
pesquisa niineraL.. - -

O Sr. Alberto Silva - Isso é verdade. É uma pena. 

O SR. LÁZARO BARBOZA - É uma pena! 
Outro-dia, eminente Senador, eu me encontrava na eu

rapa, em missão oficial do Gov_errio de Goiás, é_ eu tonla
va conhecimento, ao lerem Paris um jornal em Hngua in
glesa, de uma notícia dizendo que a França acabava de 
venâer dez quilos de terras-raras, por um preço que era 
quase dez" vezes o da cotação dO- oUrO. E a notíCia ia mais 
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além: o governo francês mandava o seu emissário, con
duzindo os dez quilos de concentrado de terras-raras, 
com uma guarda de segurança maior do que aquela que 
se monta para a saída de um Chefe de Estado. E, para 
que V. Ex~ tenha uma compreensão do que representa as 
potencialidades do Brasil em terras-raras, basta que eu 
diga ao Senado que apenas em Catalão- Ouvidor, por 
cálculos aindu superficiais, os depóSitos de terras-raras já 
Superam em cerca de 2 milhões de toneladas. 

O Sr. Alberto Sil'r'a - Esta informação, nobre Sena
dor Lázaro Barboza, é de uma importância e, ao mesmo 
tempo, de uma grande, eu diria, gravidade; porque; se to 
quilos destas terras-raras processadas fazem com que o 
Governo Francês, ao vender 10 quilos a algum outro 
pais, faz acompanhar .. 

O SR. LÁZARO BARBOZA - Vendeu para o Ja
-pão. 

O Sr. AllieriO-Silva- Para o Japão- ... faz acompa
nhar esta preciosidade de uma verdadeira escolta militar, 
é porque é -coisa importiinte e rara. Não seria o caso, 
nobre Senador Lazaro Barboza, de nesta Casa nós, diga
mos, pelos rrqcessos que a legislação nos permitir, cha
mãr a atenC~~ do GovÚno, para que o Conselho de Se
gurança Nacional entre neste assunto e preserve para o 
Pais uma riqueza de tamanho significado como o que V. 
Ex• acaba de dizer? 

O SR. LÁZARO BARBOZA- Quero, ainda, dizer a 
V. Ex•, que há até mesmo o risco, eminente Senador Al
berto Silva, de que terras-raras extra1da do Brasil... 

O Sr. Alberto Sil'r'a - Sejam exportadas assim. 

O SR. LÁZARO BARBOZA- ... sejam transporta
das ... 

O Sr. Alberto Silva -Como terra comum. 

O SR. LÁZARO BARBOZA- .,.para serem quimi
camente tratadas em outros locais, causando imensos 
prejuízos de ordem económica e até de segurança nacio
nal.. 

O Sr. Alberto Silva- É o risco o que eu quero dizer. 

O _SR. LÁZARO BARBOZA- ... porque, para que o 
Senado compreenda, os elementos das terras-raras, que 
aqui acabei de Citar, têm maís de mil aplicações conheci
das, nos diversos campos da indústria. 

Em grandes traços, os seus principais usos distribuem
se da seguinte forma: catalizadores para refino de pe
tróleo, 43%; usos metalúrgicos, 34%; cerâmica e vidro, 
21% e o restante 2%. Mas, ntiina discriminação mais de
talhada e qualitativa do usO das terras-raras, isto pode 
mostrar que ela tem uma utilização crescente na indús
tria do aço, no fabrico da superliga, das ligas pirofórmi
cas e pedras de isqueiros, na indústria do vidro, no poli
mento, na descoloração, na coloração, na fabricação de 
filtros, de vidros óticos, de lentes de câmaras fotográfi
cas, na cerâmica, como corantes, revestimentos, refra
târios, estabilizadores e, na iiuminação, no fabrico de 
lâmpadas de vapor de mercúrio e fluorescentes, nos raios 
laser, raios X, televisores coloridos. Eu pude, outro dia, 
demonstrar a V. Ex'S que, sem a existência de terras
raras, ê imPOssível obt-er-se_ a imagem colorida nos apa
relhos de televisão. Na eletrônica, para a produção de 
capacitares, cátodos, elétrodos, semicondutores, termis
tores, magnetos, memórias para computadores. Na in
dústria nuclear, na produção_ de hastes de controle, quei
niadores,- diluentes, escudos, detectores; contactares; na 
indústria qUímica- como catalizadores, fármacos, trata
mento de água; e, finalmente, como outros usos diversos, 
temos a joalheria, fotografia, lubrificação, termômetros, 

- secadoreS de tintas, têxteis e absorção de hidrogénio. 
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O Sr. Alberto Silva - Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. LÁZARO BARBOZA - Pois não. 

O Sr. Alberto Silva- Nobre Senador, creio que V. 
Ex• hoje, nesta tarde, traz aqui, ao conhecirileiúõ da Cã-
sa, fatos importantes ao mesino tempo que dá urna ver
dadeira aula. Nós gostaríamos de, aproveitando essa 
oportunidade, pedir a V. Ex' que, dentro dessa pesquisa 
que, nota-se, V. Ex~ tem acesso a informações extraordi
nárias que nós deScOnhecíamos, saber se o Brasil, que 
fabrica muitos desses aparelhos· por V. Ex• nomeados 
nesta tarde, se utiliza as terras-raras brasileiras ou se as 
exporta, como material ou produto de menor importân
cia, e irriporta o produto acabado para cõristrllír -essescrr--- -
ferentes aparelhos que já se fabricam no País. E pedir a 
V. Ex~ que procure se informar qual é o valor do merca-
do mundial, quanto se compra de terras-raras no mun-
do, os países industrializados, e quanto representa. Isso 
me ocorre no momento em que eu, defendendo que ao 
Brasil, para pagar a dívida, basta o ouro de Carajás, V. 
Ex~ me traz informações de que, no seu_Es_tado_deGoiás, 
há terras-raras que talvez valham mais do que o ouro, 
isio poderia ser uma arma nas mãos do Governo brasi
leiro para negociar o pagamento da dívida, ao invés de 
unicamente o Decreto-lei n'l2,045, que arrocha salários. 

O SR. LÁZARO BARBOZA - Eminente Senador, 
V. Ex~ tem inteira razão. E certos elementos contidos nas 
terras-raras, reafirmo a V. Ex' e à Casa, atingem cotação 
no mercado mundial cerca de dez vezes o preço_ do ouro 
mil. E a título apenas de curiosidade, seria humanainente 
impossível se obter a cor vermelha dos aparelhos de tele
visão, se não fosSe a combinação -do európio com o ítrío. 
E à imagem global da televisão a cores, para que ela te
nha efetiva boa qualidade, é ímprescindível a presenÇa 
do neodímio no vidro da tela dos televisare&.. E a fabri
cação do wlakieman, tão popular da juventude mundial 
de hoje, só se tornou possível em face da miniaturização 
dos fones de ouvidos e toca-fitas com a utilização do sa
mário, que é um outro elemento de terras-raras. Como 
tive ocasião de mostrar aqui, enumerando uma enorme 
relação de produtos dos mais sofisticados da Era Eletrô
nica, e que só poaein sef fabricados com o uso de terras
raras, imagine V. Ex• que apenas a correta mineração e 
comercialização das terras-raras brasileiras serla sufi
ciente para tirar o Brasil do atoleiro em que ele hoje se 
encontra, sem que houvesse qualquer necessidade,já não 
digo o Decreto~lei n" 2.024, que õ Congresso Nacional 
sepultou, o Decreto-lei n" 2.045, -reduzindo os salários a 
80% do INPC. 

O Sr~ Alberto- SiiVã - Única· saída que o GciVef"ilO 
tem. 

O SR. LÁZARO BARBOZA -Este País tem, apesar 
de tudo, imensas potencialidades. O que é preciso, em-i~ 
nente Senador, é que os nossos homens públicos tenham 
visão, amor à Pátria e tenham vontade de governá-Ia, de 
governá-Ia bem de acordo com os supremos interesses do 
povo brasileiro. 

O Sr. Alberto Silva - Nobre Senador, só para não 
deixar passar a oportunidade. 

O SR. LÁZARO BARBOZA - Com todo o prazer. 

O Sr. Alberto SiiV&- Permita:me, e dCscll1Pe-me V. 
Ex~ por estar interrompendo esse brilhante pronimdã.
mento que V. Ex• faz nesta tarde. Mas, na visita que fize
mos ao CETEC, presente aQui o nobre Senador José Ig
nâcio que comigo Csteve lá,-viriios que tambÇm na terra 
de V. Ex• há um outro mineral da maior importância, 
que é o quartzo, e cuja peSquisã.lâ nõ CET_E_C-CStá"-Senao 
feita paiã sua purificação e, num desdobramento, chegar 

. ao silício e às fibras óticas etc., -e juntamente com as 
terras-raras, complementaria a informação de V. Ex• di
zendo que o faturamento de trés países do Mundo Oci-

dental, em matéria de eletrônica, de informática, de ci
b_emétíca_, de tudo o mais, baseado nestas terras-raras e 
no quartzo, totaliza 300 bilhões de dólares por ano. Se_ o 
Brasil, que é o dono, é o que exporta esses produtos, ti
vesse uma fatiazinha de 30 bilhões de dólares, teria um 
faluramento maior que toda a nossa exportação e não 
teríamos necessidade, como bem disse V. Ex~, de arro
char salários e de considerar que a úõica- Saída para a 
nossa dívida é essa do Decreto-lei n9 2.045, de arrocho, 
de recessão, de paralisação do Pafs, como recomenda a 
equipe da área econômiCã ao -Governo -que diz que, se 
não for aprovado o decreto, o País vaí"para uma situação 
de insolvabilidade. Quem tem essas riquezas,' nobre Se
nador- e diz muito bem V. Ex~. falta só decisão de fa
zer- não precisa andar de joelhos pedindo dinheiro em
prestado. Parabéns a V. Ex•. congratulo-me com abri
lhante, excelente aula que dá nesta tarde na Casa Alta do 
Congresso Nacional. 

O SR. LÁZARO BARBOZA - Eminente Senador 
Alberto Silva, agradeço mais uma vez o aparte de V. Ex•, 
que só enriquece o modesto discurso que estou á profe
rir. 

Mas, eu me permitiria ainda algumas considerações a 
respeito do problema. Este País tem potencialidades 
imensas. V. Ex• mencionou o quartzo e_as receitas que 6 
Brasil poderia auferir da utilização e da industrialização 
desse bem mineral. Eu diria a V. Ex• que, além do quart
zo, ~ós temos uma quantidade íinensa ~e cristais de ro
chã, de pedras coradas, uma quantidade quase imensufâ
ve[ de ametiStas e de tantos oUtros minérios que al
cançam preços altíssimos lá fora. E eu me permitiria 
lembrar apenas que assisti, nobre Senador, a um joalhei
ro vender, em Paris, um anel com uma pedrinha de esme
ralda, de cerca de mais ou menos dois quilates, por 25 
mil dólares. Apenas a jazida de esmeraldda de Santa Te
rezinha abarrota o mundo com cerca de 300 quilos de es
meraldas, por mê.<>, que acabam saindo quase todas con
trabandeadas, por falta de decisão política, sobretudo do 
Governo Federal, porque a ele é que compete, segundo o 
art. 1" do Código de Mineração, a guarda e adminis
tração dos bens minerais. 

Os Governos Estaduais, V. Ex• tem experiência do ex
Governador, e aqui está, também, o ex-Governador de 
Mato Grosso, o nobre Senador José Fragelli, que sabem 
por experiência própria, no setor min"eral, os Governos 
Estaduais podem fazer muito poUco. Em Goiás, o-poucO 
que se pode fazer, o eminente Governador !ris Rezende 
Machado está efetivamente buscando fazer, em benefício 
de Goiás e em beneficio do Brasil. 

Falando da desnecessidade de arrochar salários para 
ajuS-úir -õ-pagamento das dívidas extefnas, nObre -Sena
dor, um quilo de lutércio, que é uma fração de terras
raras, custa - e isto para se vender quando se quiser 
vençler- 14 mil e 200 dólares. E dentro de pouco tempo 
ninguém pode prever se ele irâ para 20, 25 ou 30 mil 
dólares o kg, porque as reservas mundiais conhecidas 
não são tão amplas. E é óbvio que há-uma consciência 
nacionalista de todos os países que possuem esses recur
sos, e que procuram preservá-los através de uma legis
lação consentânea com os interesses nacionais, que é o 
que nós buscamos fal:er, eminente Senador, com o elen
co de proposituraS que apresentamos à consideração do 
senado, e _que nós esperamos que esta Casa dé a oPortu
nidade de ter o povo brasileiro um Código de Mineração 
que proteja os-iriteress~ nacio!lais, e qUe os coloque, efe_-_ 

- tivãffi(mte, a favor do povo brasileiro, sobretudo do 
povo mais sofrido, dO povo trabalhador, que está aí en
frentando a maior crise social que este País, um dia, po-
deria imaginar passar. -

Era o que eu tiilha a dizer, Sr. Presidente e Srs. Sena
dores. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Conce
do a palavra ao nobre Senador Dinart,.e_Mariz. 

Outubro de 19B3 

O SR. DINAR TE MARJZ PRONUNCIA DIS
- ci.JRSO- QUE. ENTREGUE À REVIS.-40 DO 

ORADOR. SERÃ PL'BLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Curll.:t.:
do a p-ãlavra ao nobre Senador Pedro Simon. tPuu~•l.) 

S. Ex~ nüo está presente. 
Concedo u palavra ao nobre Senador Marcondcs Ga

delha. (Pausa,) 
S. Ex' nüo está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carnei

ro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senaâorcs: 

A Associa_ção de Pais e Amigos dos Excepcionais tem 
sido, no Rio de Janeiro, uma instituição modelar, que 
mantém o seu caráter beneficente graças-à compreensão 
e ao apoio da comunidade e, mais recentemente, com a 
ajuda da FUNABEM, que lhe permitiu aumentar as ins
talações do Centro de Aprendizagem Ocupacional de 
Lins. 

Com excelente desempenho, a APAE-RIO precisa 
crescer mais atendendo, pelo menos, a mil excepcionais e 
consTruindo, como tem planejado, o Lar-FaLenda, que 
abrigará excepcionais órfãos. 

Indispensável, no entunto, o uumento da ajuda dos 
Governos federal e estadual. Até agora, não foi reg-ula
mentada uma portaria de 1978, determinando a assina
tura de convênios do CENESP, órgüo do MEC, com a 
APAE-RIO, que se prometeu no Ano Internacional 
das Pess.oas Deficientes. 

Se a instituição tem atravessado crises financeiras, 
deve-se, em Púte, ~ não assinatura desse convênio. 

Já o Governo estadual tem propiciado à APAE a me· 
renda escolar, que é distribuída a todos os alunos, mes
mo os externos. Tanto o Estado como a Prefeitura do 
Rio de Janeiro têm cedidos professores da sua rede 
pública à institUição, que dispõe, atualmente de 43, divi
didos, segundo as áreas de escolaridade, educação física, 
música e artes, além de dois instrutores de oficiais. 

Os auxílios mais comuns à APAE procedem da LBA, 
do Exército, _da Marinha, da Aeronáutica, da Caixa Eco
nômicu e da Polfcia Militar, chegando a trezentos o nú
mero de alunos em convênio com a LBA. 

tfiill se desenvolveu, ainda, no País, uma aceitá.Yel 
cons~iência da atençüo a ser emprestada _aos excepcio
nais, havendo uma grande barreiru para que se cumpram 
as Jeis em seu benefício. 

Enquanto a Constituição, a partir da Emenda n9 l, de 
1969, prevê leis especiais, para a educação dos exccpcio· 
nais, até hoje não foi votada nenhuma. Em Santa Catari
na, no entanto, foi sancionada uma lei concedendo meio 
salário mínimo a todo excepcional incapaz cujos respon
sáveis tenham renda inferior a dois salários mínimos. 

A APAE-RIO surgiu em 1954, fundada por Beatrice 
Bem is, mãe de excepcional. Seu desenvolvimento se deve 
aos Presidentes Castelo Branco e Mêdici. O prímeiro fa
cilitou a construção do edifício-sede, de seis andares, en
quan(o o segundo cedeu à instituição uma área em São 
Cristóvão, onde se instalou o Centro Profissional, para 
habilitar os excepcionais ao trãbalho em atividades mais 
diversificadas. 

Hoje a entidude presta assistência a mais de quatro
centos deficientes mentais com um bom padrão de aten
dimento. 

Torna-se necessário que esse instrumento da comuni
dade, a serviço de uma comunidade tão nobre, receba, 
mais ajuda dos governos estadual e federal, em vista da 
sua elevada missão. 

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

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- ConceJ 
do a palavra ao nobre Senador Helvídio Nunes. 
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O SR. HELVID!O NUNES (PDS - PI. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Se_cu!armente esquecido dos poderes públicos, supor
tando o peso crescente das disparidades regionais, açoi
tado, de tempos em tempos, pelo terrível flagelo das se
cas, o Nordeste vive, atualmente, período de aflições 
profundas e de atrozes sofrimentos. ~ 

Simpósios, conferências, mesas-redondas, reuniões e 
cfrcu/os de estudos, realizados e em realização, já dedec
taram as causas, esquematizaram providências e aponta
ram soluções para a crise. 

Evidente que todas as soluções oferecidas têm peso, 
maior ou menor, no conjunto de medidas que devem ser 
tomadas, â frente a grande e insubstituível decisão políti~ 
ca de salvar aquela regíão. 

Enquanto essa decisã:o global não for materializada, 
alternativas econômicas, ainda que, a princípiô, de pe
quena significação e de média ou longa maturação, não 
podem e não devem ser desprezadas. 

É o caso, por exemplo, das barragens, cisternas e bar
reiras que se constróem, dos experimentos agrícolas que 
se fazem, das medidas de proteção à pecuária que se ado
tam, da pesquisa dos recursos minerais que se promove. 

Há também que se buscar na área florestal a colabo
ração que pode oferecer, embora nem sempre imediata. 
Mas ainda que demoradas, não se deve esquecê~ las, prin~ 
cipalmente quando espécimes existentes dão o testemu
nho da importância e da magnitude dos resultados au
ferfvei.S. 

João Freitas, presidente da Associação Industrial 
Piauiense, empresário vito-rToso, permanentemente apai
xonado das coisas do Piauí, v·em lutando há vãrios anos 
pela identificação de oportunidades, no setor primário, 
para a aceleração do desenvolvimento do Piauí. 

No campo e nas cidades. Não escolhe l_ocal ou ple
nário. Recentemente, João Freitas proferiu cOnferência 
no plenário da Comissão de Agricultura da Câmara dos 
Deputados, durante a qual exibiu conhecimentos, rique
za de dados e acima de_ tudo, a sinceridade do seu amor 
telúrico. 

Homenageio a João Freitas e presto, não tenho a me
nor dúvida, serviço ao Piauí e ao Nordeste ao pedir, 
como ora faço, a transcrição do seU pronunciamento nos 
anais desta Casa, para rri.emórüi -de todos. 

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
HELV!DlO NUNES EM SEU _I>RONUNCIA· 
MENTO. 

O Dia Teresina, terça-feira, ·27 de setembro de 1983 

JOÃO FREITAS DEFENDE O PEQUI 
COMO ALTERNATIVA ECONóMICA PARA O 

NORDESTE NA CÂMARA FEDERAL 

Atendendo convite do Deputado goiano lturival Nas
cimento, presidente da Comissão de Agricultura e Políti
ca Rural da Câmara dos Deputados, o presidente da As
sociação Industrial Piauiense, João Freitas, esteve ieceri- -
temente na Câmara Federal proferirido discurso em que 
apontou a cultura do pequi como uma das inúmeras al
ternativas existentes para o fortalecimento econômko do 
Nordeste. O empresário piauiense indicou os meioS pelos 
quais o pequi deve ser eXpforado no Nordeste e mostrou 
o seu potencial no seguinte discurso; 

"Senhores Deputados, 

Todos nós sabemos das sérias dificuldades que o Nor
deste enfrenta atualmente, impondo~se mais do que nun
ca a proc_ura de soluções para os problemas da região, 
afetada há cinco anos por uma das mais graves secas de 
sua história. Vamos, a seguir apresentar aos senhores 
uma das inúmeras alternativas existentes para o fortale
cimento económico do Nordeste. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào !I) 

O piquí, ou pequi, que tem o nome cientlfico de Ca
ryocararea - -da espécie caryocar - F -eucontfado em 
abundância nas chaj:.adas e cerrados do Norte/Nordeste 
e no Centro brasileiro, particularmente nas terras menos 
apropriadas para a agricultura. 

Cerca de 30 por cento das terras do Piauí e do Mara
nhàQ_ c_pntém grande densidade de piquizeiros, mas não 
apresentam alternativas economicamente viáveis de 
aproveitamento. A não ser com a exploração d()s pró
prios piquizeiros no seu habitat naturaL 

NOPiauí, quase 90 por cento das lavouras ainda são 
feitas n9 _touco, ou seja, eXploradas manualmente em 
áreas diferentes a cada inverno, o que implica na devas
tacão implacável das poucas matas que restam. Sem as 
matas, que fertilizam e enriquecem os solos, o lavrador é 
obrigado a mudar-se para os centros urbanos por falta 
de meios de sobrevivência no campo. Nesse processo, o 
lavrador irá engrOssã.r O nú"mero ~aqueles que permane
çcm_ na periferia da cidade. na pendência da construção 
de novos conjuntos habitacionais- geralmente vivendo 
de bi!:lcates. 

Segundo as estatísticas, o Piauí tem I milhão de hecta
res de terras próprias para irrigação e, em contrapartida, 
possui 15 milhões de hectares de difícil aproveitamento 
para a lavoura. Têm~se feito investimentos em irrigação 
para o aproveitamento dessa ampla faixa de terra, ao 
custo de até um milhàQ de cruzeiros por hectare., o que 
_considero muito certo e válido. 

Mas, pergunto aos senhores Deputados, porque não 
tentar aproveitar também esses 15 milhões de hectares a 
um custo vinte vezes menor por hectare'? 

Problemas semelhantes registram-se no Nor_te, Nor
deste e Centro bra-sikiro. Só que, no Piauí, a alternativa 
de trabalho rural é mais escassa e, conseqUentemente 
mais fácil de se implantar esse sistema. 

Dentro deste coOceito, quero apresentar uma suges
tão, que não é a única, de aproveitamento do Cerrado, 
fazeiido uffia -Iigiefa -eXposição sobre aS nossas experiên
cias no campo agronómico. 

Há dois anos, escolhemos algumas chapadas fartas eni 
piqi.!Tzeiros e faveiras. Retiramos manualmente o madei
rame improdutivo, tendo o cuidado de não deixar tocos, 
para facilítar as futuras limpezas por processo mecânico, 
ou seja, com roçadeiras. Isto feito, transformamos a ma
deira retirada em lenha e carvão e ficamos com aproxi
madamente 2/3 de área limpa a ser plantada e 1(3 jâ po
voada de piquizeiros e faveiras produtivas, além de uma 
éxce.lente área de pastagem nativa: Este sistema,_ de_ explo
raÇão apresenta os seguintes fatores favoráveis: 

l -::- Retornq rãpido, considerando a pastagem e as ãr
vores_ produtivas existentes. 

2 ~Produção constante todos os anos, com ou s~::m 
inverno ... 
3- Praticamente não há despesas com a manutenção 

dos piquizeiros, pois até a despesa da roçadeira é com
pensada pelo uso da pastagem, que pode ser usada logo 
no primeiro ano. Um outro fato a saHentar: os animais 
não comem a folha do piquizeiro. 
4- Custo de produção reduzido, Por esse processo, o 

investimento representa apenas I /3 das despesas de im
plantação pelo sistema convencional. 
5- Aproveitameflto de mão-de-obra ociosa. Pratica

mente todo o processo é manual, aproveitando a mão
- de-obri ocío.sa e COtocando o cultiVO ao alcance- de -to

dos, sem despesas em mãqUinas, óleo diesel. etc. 
6-~ Terras de 1:iaixo cus-to. Às chapadas de piquizeiros 

dos Estados do Piauí e do Maranhão são as terras mais 
baratas, talvez em todo o País, o que redUz o custo d_e in
vestimento. 

7- O cultivo fica ao alcance de tod9s, como jã frisa
mos acima. Como ó Trabalho é quase que tOtalmente 
manual e as terras de baixo custo, necessita-se apenaS de 
esclarecimentos e_ apoio financeiro para dar ao ho_mem 
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_do campo meios de subsistência digna até nos anos de- se
ca. 

_8-:- b produção n'ão depende de chuvas. O piq_uizeiro 
e a faveira produzem normalmente até nos grandes anos 
de seca. 

9- O píquízeiro e a faveira são nativas nas chapadas 
e serão cultivados nas mesmas condições em que vivem 
há _milhões de _ano~. 

10- O rendimento econômico do piqui é superior ao 
do caju, em áreas-iiuais. O mercado de óleo alimento ex
traído do piqui é inesgotável, sem riscos como no caso da 
castanha de caju. 

Senhores parlamentares. Há apenas dois anos e meio 
iniciamos os estudos para o aproveitamento do piqui. 
Criamõs um grupo de trabalho abrangente, constituído 
de -uin quíniíc6 com laboratório bem aparelh:i-do, de um 
engenheiro com oficina e pessoal técníCo, um Departa
mento Comercial e diversos tipos de equipamentos para 
a extração do óleo. 

SO-mando- estes itens a vinte arlOs de experiência no se- · 
tor, -des._envolveffios o processo de cof6ta, seCagem, esto
cagerri e -coffier_çializ~ção da matéria-prima. 

Criamos também um processo contínuo de eKtl-açãO_e 
refinação de óleo_ ck pi qui, com aproveitamento dos áci
dos graKo se da lecitina. Fizemos um sabão, partindo dos 
ácidos graxas, desodoriZamos e enlatamos o óleo para 
fins alimentícios e aproveitamos a torta, retirando os es
pinhos, pãra raçãO balanceada. O próprio espinho -
ressalte-se - é ultilizãdõ- como adubo. 

O piqui, como um todo, constitui-se uma das grandes 
riquezas da região. A sua madeira é eXtremamente forte, 
tendo fibra effi todOS OS Sentidos, o que a impede de ra
char como oufras madeiras. Por esse motivo, ê muito 
procurada para a fabricação das cavernas de barcos de 
madeira, artesanatos, etc. A casca eKterna do fruto, que 
representa rUaiS de 70 por centO dO- PeSo, ê um excelente 
alimento para o gado e tem um valor nutritivo equiva
lente ao da man.diÕca, além de apresentar boa palatabili
dade aos animais. Como a safra de piqui coinCíde com o 
final do verão, o emprego mais aconselhâvel é o uso da 
casca "in natura" para-illiffientação animal. (Ver anãlise 
da casca). 

No que diz iespeito à avaliação econôinicã, devemos 
dizer de início que o píquízeíro aceita qualquer terreno, 
até os mais deficientes. No entanto, quando há grande 
conco-rrência de outras árvores, ele diminui a produção, 
e. se torna iaquítico e_ pode atê morrer. Esta observaÇão é 
muito fãcil de ser constatãda- nas margens daS e51ra
das os Plqlll"Zeiros limpos e protegidOs aPresentam carga 
e folhagem exuberantes, percebendo-se nos outros signi
ficativa diferença. 

Partindo-se, portanto, de piquíieiros limpos, num 
processo idêntico ao que estamos expondo, em áreas jã 
ocupadas com 1/3 de piquizeiros adultos e médios, en
contramos o seguinte: 
_-Um hectare com doze metros entre ârvores com

porta 69 piquizeiros, com 1/3 representando 23 piquizei
ros.-Avaliando-se_ uma produção de dois mil frutos por 
ãrvore, numa área que tenha 23 piquizeiros nativos, en- -
.coriftaría-mos 46 mil frutos. Portanto, 46 mil frutos pe
sando, cada um, em média, 30 gramas, obteríamos a mé
dia de produção, por hectare, de 1.380 quilos. Comercia
lizando: I.38Õ quilos a preço de Cr$ 90,00 por quilo, en
COJ?traríamos, por hectare, o valor líqUido de Cr$ 
i24.2oo,oo. já deduzidos os impostos. ----

Este seria o valor tíqüido por hectare logo nos primei
ros anos, sem se considerar o valor da produção das fa
veiras, que foram preservadas. Convêm destacar que es
sas áreas possuem grandes quantidades de piquizeiros 
novos, que a partir dOs segurido, terceiro e quarto ano 
passarão a produzir, elevando conseqüentemente o valor 
do faturamento. 

Entre cinco a dez anos do início dos trabalhos, o valor 
_desta produção deve dobrar com a produção das ârvores 



4616 Quarta~feira 5 

plantadas e novas que estão em plena carga, além das fa
vciras existentes. Devimos, aqui, abrir um parêntese, 
para falar sobre a faveir<i, também obje-fõ des-se estudo. 

A faveira é uma árvore trio grande quanto o piquizeiro 
gigante, medindo entre dez a quinze metros de altura e
até vinte de diâmetro de copa. E encontrada nas mesmas 
chapadas ou cerrados pobres, em geral ao lado dos pi
quizeiros frutificando praticamente todoS-os anos, parti
cularmente nos períodos da seca, a faveira constitui-se 
na salvação dos rebanhos. Inicia a safra com flores em 
forma de bolotas vermelhas, recebendo daí o nome da 
fava de bolotas. 

Essas flores sào melífo"raS e tem grande valor porque o 
período de floração é em cargas sucessivas, com dUrã.ção 
de três meses a mais. As favas, que também dão em car
gas sucessivas, reproduzem-se nos períodos mais secos e 
de difícil obtenção de alimento para ao gado. 

As análisCs mostram que a fava tem em média 30 por 
cento de amido e 12 por cento de proteínas. Na prática, o 
gado que se alimenta de fava é sadiõ e_ei1gOrdi comCndo 
apenas dois a três quilos por dia, quando necessit!i.ria do 
dobro dessa quantidade em mandioca para se manter. 

É muito importante salientar a preservação do meio
·ambiente, pois através de um sistema ecológiCo- equi
librado o piqulzeiro é nlãntído em condiçOes sefneihan
tes àsjâ existntesjá niilhões de anos, ao lado da faveira e 
da pastagem nativa. 

Devemos esclarecer, ainda, que temos feito as nossas 
pesquisas industriais, qi.tín11cas e agronônl.ícas -cOm os 
nossos próprios recursos técnicOs e financeiros. NaS duas 
primeiras áreas a que nos referimos, estamos beni equi
pados e não tivemos grandes problemas. Na área agro
nômica, porém, usamos o bom senso à falta de apoio tec
nológico. 

Até o momento recebemos, apenas, a visita do douto_r_
Pedro Nonato da Conceição, da-Univérsiâãdi F"ederal 
de Mato Grosso, por gentiliza do doutor Moura Fé, do 
CNPq. Todavia, muito mais podelia ser realizado mais 
poderia ser realizado nesse campo promissor para o 
Nordeste se houvesse mais apoio. 

Quem viajar pelo Piauí ficaiá abismado ilO observar 
grandes áreas de piquizeiros e faveiras destrUfdas por 
correntões e arados. Na tentativa de implantar o eucalip
to, transformaram áreaS antes vêl-des em veTdadeiros de
sertos. 

Senhores Deputados, com esse quad-ro de de-struição
que se amplia a cada dia, e que certamente as autorida
des não tomaram conhecimento, ficamos temerosos de 
que se queira implaliiar, para o cultivo dÕ piqul e dà" fa
veira, o mesmO processo, o"u seja, detruir i:ts faveiras e- pi
quizeiros existentes, numa agressão ao sistema ecológico 
da chapada e do cerrado, para plantar tudo de novo. 

Não preciSamos de grandeS cõfihe-Cimentos téncicoS 
para saber que o habitat natural destas plantas deve ser 
preservado. Não temos o direito de destruir o que a na
tureza nos legou. Pelo contrário, precisamos pre-Sérvar e 
melhorar: até mesmo porque o retorno é mais rápido e o 
investimCnto se reduz para t/3 do -valor. 

Quanto dinheiro jã n"ão se ,S:"a.Sún.i ileSf6-País com a im
portação de árvores ex6ticâS?-Achãii10s êjU.e jã -ê teffij,o 
de investirmos também erri-nossa flora. 

Muito obrigado.''--
0 SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Conce-" 

do a palavra ao nobre Senador Fernando Henrique Car
doso. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
(PMDB- SP. Pronuncia o seguite discurso.)- Sr. Pre
sidente e Srs. Senadores: 

A Resolução nl' 831, do Banco Central, de 9-6-83, é 
mais um dos efeitos da adecjuação da política econômica 
brasileira, às regras impostas pelo FMI. 

A idéia central é a de controlar o endividamento do 
setor público, via fontes de -recurso. Não se limita o endi8 

vidamento aos passiveis adquirentes de créditos, mas se 
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limitam as possibilidades de fornecimen_to de crédito por 
partê do sistema- financeiro. 

A fórmula é simples. Ãdotando-se como momento ini
cial do controle, a data de 30 de maio do presente exercí
cio, o Banco Central Passou a adotar desde junho uma 
série de índices mensais que incidindo sobre o valor do 
endividamento do setor público desde o instante zero, 
ei-n cada instituição financeira, lhe impossibilita de ultra
passar, pela aplicação desses índices, o valor original de 
seus créditos àquele setor- Um exemplo permite eluci
dar a questUo com clareza: - Supanhamos que ao final 
de junho o endividamento público junto ao Banco A seja 
de 100 unidades monetárias. Os índices fornecidos pelo 
Banco Central para julho e agosto foram 7 e 7, respecti
vamente. A aplicação sucessiva destes dois índices, leva o 
valor possível dos créditos públicos que esse Banco con
ceda, a 114,50 U.M. ao final de agosto. Ora, a simples 
aplicação, sem juros, dos coeficientes oficiais de correção 
monetária (que são os apHcados pelas instituições finan
ceiras para correção de seus crêditos),leva esses montan
tes para um vafor superior a 122 unidades monetárias, 
ou seja, sem que o banco haja fornecido nenhum crédito 
adicional ao setor público no período, ele jã ultrapassou 
as condições impostas pela Resolução. 

Há que considerar-se um argumento contrário- Du
rante o período em questão, o endividadamento junto ao 
banco deveria reduzir-se, pela amortização vegetativa, 
no período. 

A prática corrente na situ8.ção de crise vivida na i:ttlla
lidade impede, contudo, que existia essa amo!~iz_ação, 
pois, em- geral, o setor público (e particulaf-ffieitte os mu
nicípios) rola sua dívida. 

A ·apiícação da Resolução, a nível municipal, serâ a 
pedra de toque da derrocada finaceira dos municípíos, 
pois lhes impossibilitará a obtenção de créditos, no mo
mento em que se exti11guem seus recursos própriOS, orça
dos a taxas de inflação supostas de 100%, quando se deve 
chegar até dezembro a mais de 180%. Ou seja, a partir de 
outubro, boa parte das prefeituras de São Paulo (e do 
pa"ís como um todo) não terâ como cobrir suas despesas 
de custeio, e não haverá então fontes alternativaS qUe 
lftes sUJ)lementem esses recursos, para pagar, por exem
plo, a folha de pagamento. 

Trago;porfantO, meü- proteSto ao Senado da Repúbli
ca por mais este ato contrário ao interesse dos municí
pios e dos estados. No eXato momento em que as unida
des da Federação clamam pela reforma tributária que fa
voreça aos municípios, é descabido limitar, 8.i0da mais, 
stia autonomia financeira. 

-Impõe-se que, de imediatõ, pelo menos se exclua das 
lifnitacô-e~; deste Aviso a rOlagem de dívidas contraídas 
anteriormente. E isto que proponho neste momêiito até 
que se possa rever o conjunto da política tributária. 

Era o que-tinha a dizer, Sr. Presidente_. (Muito bem~ 

O SR.. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Conce
do a palavra ao nobre Senador Gastão MUller. 

O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB- MS. Pronun· 
~a o se~pln_fe discurso.)--:- Sr. Presidente, Srs. Senado-
res: 

A luta dos agricultores da região do Médio Araguaia 
prossegue. 

Não sei até quando o governo continuará insensível, 
frio e parece-me despreocupado com o drama dos cita
dos produtores_ rurais. 

Recebi, Sr. Presidente, Srs. Senadores, uma Carta Cir
cular da Associação dos Produtores Rurais do Médio 
Araguaia (A~RA) pela qual se ficou sabendo da luta 
dessa Associação com a CFP, no que concerne ao reajus
te do preço do arroz. Chegou a tal ponto o desespero dos 
agricultores, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que os mes
mos bloquearam um carregamento da CFP, na unidãde 
de K ulquene, no Município de Canarana, em Mato 
Grosso. 
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Não sei, .Sr. Presidente, Srs. Senadores, até quando vai 
haver essc.div_6rcio dos produtores rurais: Com os óriãos 
de Governo Federal. 

Ainda, agora, recebo. Sr. Presidente, Srs. Senadores 
longo telex da APRA retransmitindo o apelo feito aos 
Srs. Ministros Stabi!e, Delfim Netto e Galveas, bem 
como as direções da CFP, Banco Central e do Brasil, no 
qual relata a situação no Médio Araguaia mato
grossense dos produtores de soja e de arroz. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a situação da cultura, 
dos produtores acima citados, de acordo com_ estudo da 
APRA para ajudá~Jos, deve-se tomar providencias ur~ 
gentes que são as seguintes: 

"Para minimizar a situação de ambas as culturas, 
sugere-se medidas complementares, tais como: 

I - Financiamento através do Banco do Brasil S/ A 
da parcela de recursos próprios para os médios e grandes 
produtores, pois, os recl,!~Sos dos Bã.ncos privados são 
escassos e de Qificil acesso para a grande_ maioria; 

2- Locação de recu(sos adiciOnais aos agricultores 
através do Banco do Brasil para que possam adquirir di
retamente dos revendedores, o combustível necessário a 
formação da lavoura, haja visto o VBC ser insuficiente 
para cobrir esse tipo de dispêndio. 

Confiantes_ na sensibilidade de V. Ex~ em determinar 
as medidas cabíveis, permitindo que o produtor rural da 
região participe ativamente na produção de alimentos ao 
País_ e proporcionar excedentes exporta veis, aguardamos 
ansiosamente." Transcrevo para que c9nste dos Anais a 
íntegra do documento da APRA, Associação que repre
senta as aspirações e as angustias dos agricultores mato
grossense, da região do_ Médio Araguaia: 

Para. Gastão MUller 
MO. Senador da República 
Da: APRA- Associação dos Produtores Rurais 

do.Médio Araguaia 

Integra telex encaminhado nesta data aos Minis
tros Angelo Amaury Stabile, Antônio Delfin Netto 
e Ernane Galvêas e retansmitido para o Banco Cen
tral, Banco do Brasil e CFP. 

Relato da Situaçao no Médio Araguaia mato
grossensse· para a. safra 83/84: 

Cultura da Soja: 
O valor total do VBC é Apenas suficiente para 

Aquisição dos fertilizantes e sementes, conforme se
gue: 

Especificações Quant. Custo Custo 
pfha pfkg pfha 

kg Cr$ Cr$ 
A~u~9 forll].ulado 200 240,0U ~ 48.000,00 
Superfosfato Simples 100 110,00 
Semente 85 700,00 59.500.00 
Total 118.500,00 

Estes insumos são necessários paf~i- a~fáixil -de 
produtivadade entre 1.751 a 2.000 KG/HA, cujo 
valor básico de custeio foi fixado em Cr$ 
117.500,00. 

O esquema atual de liberação é o seguinte: 
Primeira parcela liberação imediata: 50 Por centO 

do VBC ~ Cr$ 58.750,00. 
Segunda parcela liberação em novembro: 30 por 

cento do VBC = Cr$ 35.250,00. 
Terceira parcela liberação em fevereiro: 20 por 

cento_ do_VBC """' Cr$ 23.500,00. 
Nota-se que a liberação da primeira parcel_a_ é in-_ 

suficiente para a aquisição da semente, uma vez Que
os agrícultores não possuem sementes próprias, pai 
tratar-se de cultura nova na região e em expanSão de 
ârea. 

A líberação da segunda parcela em novembro é 
insuficiente para a aquisição dos fertilizantes, sendo 
necessãrios os recu-rSOs da terceira parcela. Não há 
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venda de sementes e fertllizantes a prazo e o produ
tor encontra-se totalmente descapitalízado. O dis
pcndio do produtor até o final da safra será tOO por 
cento superior ao VBC fixado. 

Sugestão: Líberação imediata da segunda e _ter
ceira parcelas, possibilitando pelo menos ao agricul
tor adquirir os fertilizantes e sementes. 

Cultura do arroz: 
O valor da liberação da primeira parcela é sufi

ciente para aquisição apenas do adubo e semente, 
conforme segue: 

Especificações 

Adubo Formulado 
Semente 
Total 

Quant. 
p(ha 

kg 
!50 
50 

Custo Custo 
p(kg p(ha 
Cr$ Cr$ 

240,00 36.000,00. 
260,00 13.000,00 

Cr$ 49.000,00 
Estes insumos são_~necessárfos para faixa de pro

dutividade entre t.OOO a 1.300 KG/HA, cujo VBC 
foi fixado em Cr$ 82.300,00. 

O esquema atual de liberação é o seguinte: 
Primeira parcela liberação imediata: 59 por cento 

do VBC Cr$ 48.557,00 
Segunda parecela liberação em outubro: 19 por 

cento do VBC - C'r$ 15.637,00 
Terceira parcela liberaçií.o em fevereiro: 22 por 

Cento do VBC:::: CrS 18.106,00 
Sendo a primeira parcela suficiente para a aqui

sição apenas da semente e a_dubo, a segunda parcela 
é insuficiente para oS-agrotóxicos, preparo do solo e 
plantio. 

O dispêndio do produtor até o final da safra será 
60 por cento superior ao v se fixado. . 

Sugestão: liberação imediata da segunda parcela 
e liberação em novembrO da terceira parcela previs
ta para fevereiro. 

Para minimizar a situação de ambas_ as CtJ_Ituras, 
sugere-se medidas complementares, tais como: 

I.- Financiamento através do Banco do Brasil 
S/A da parcela de recursos próprios para os médios 
e grandes, produ_tores, pois os recursos dos Bancos 
privados são escassos e de difícil acesso para a gran
de maioría. 

2.- Locação de recursos adiciona]s aos agriCul
tores através do Banco do Brasil para que possam 
adquirir diretamente dos revendedores, o combust(
vel necessário a formação da lavoura, haja visto o 
VBC ser insuficiente para cobrir esse tipo de dispên
dio. 

Confiantes na sensibilidade de V. Ex• em deter
minar as medidas cabíveis, permitindo que o produ
tor rural da região participe ativamente na pro
dução de alimentos ao país e proporcionar exceden
tes exportáveis, aguardamos ansiosamente. 

Cordiais saudações 
Jovelino Dallabrida, PreSidente em Exercício

Sidney V. Bitc-ncourt, Secretário Gei-a! 
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- O Sr. Se

nador Lázaro Barbosa enviou à Mesa projeto cuja trami
tação, de acordo no disposto no Art. 259, item III, alínea · 
ua", do Regimento Interno, deve ser lido na Hora do Ex
pediente. 

A proposta será anunciada na próxima sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) --Nada 
mais havendo a tratar, vou enc~rrar a presente sessão, 
designando para a sessão ordinária de amanhã a seguin
te. 

ORDEM DO DIA. 

(Inclusão Ordem do Dia- art. 195, III, a, do Regimen
to Interno) 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ
mara n~ I tO, de 1983 (n9 946/83, na Casa de origem), de 
inidã.fíva do Senhor Presidente da República, que altera 
a Lei no;o 6.099, de 12 de setembro de 1_974, qut;. "dispõe 
sobre o tratamento tributário de arrendamento mercan
til, e dá _outras providêt:tcias'', e o Decreto-lei n" 1.811, de 
27 de outubro de 1980 (dependendo de pareceres das Co
missões de Economia e de Finanças). 

Votação, em turno único, do Requerimento n" 793, de 
1983, do Senador Pedro Simon, solicitando, nos termos 
-do art. 371, alínea c, do Regimento Int~rno, urgência 
para o Requerimento n~' 784, de 1983 de autoria do Sena
dor_ Henrique Santillo, que solicita criação de uma Co
missão Especial Mista que deverá ser formada de 11 Se
nadores e 11 Deputados Federais, com vigênCia de 120 
dias, para discutir e avaliar aspectos do -contexto econó
mico, social e "institucional do País. 

Votação, em primeiro turno (apreciaçãO prefiminú da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimen
to Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 280, de 1980, 
de autoria do Senador Itamar Franco, determinando que 

- a- Ordem dos Advogados do Brasil opine sobre a escolha 
de magistrados que devam integrar tribunais com juris
dição em todo o território nacional, tendo 

PARECER, sob n~> 634, de 1983, da Comissão: 
-de Copstituição e Justiça, pela inconstituciona

lidade, com voto vencido do Senadqr José Ignácio. 
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---votação, em primeirO turno (apreciação prelilriinar-da 
COnstilUCíonalidade, nos termos do art. 296 do Regimen
to Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 39, de !983, 

_ de autoria do Senador Pedro Simon, que autoriza o-PO
-der Executivo a conceder um abono de emergência de 
10% (setenta pof Cento) para os servidores públicos fede
rais, e dá outras providências, tendo 

PARECER, sob n9 739;--de 1983, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela inconStitUcionalida

de. 
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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 
n" 70, de 1983, de autoria do Senador Nelson C-arneiro, 
que estabelece critério e limite par os reajusteS dos preçcis 

-de ingressos- de jogos de futebol, tendo 
PARECER, sob n" 738, de 1983, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida

de e injuridicidade. 

Discussão, em turno único, dO P~ojeto- de Lei dO Sena
donº 337, de 1981, de autoria da ComissãÔ Especial do 
Júri Popular, que altera dispositivo do Código de Pro
cesso Penal, tendo 

PARECER, sob n~" 741, de 19_83, da Comissão: 
-·de Codstituii;ão e Justiça, favorável,-f1os term.Os do 

Substitutivo que oferece. 
(Dependendo da votação do Requerimento nº 800, de 

1983, de autoria do Senhor Senador José lgnácio, de 
adiamento da discussão para o dia 27 de outubro.) 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santi\lo) --Está en
cerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 15 minutOs/ 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. AL· 
MIR PINTO NA SESSÃO DEJ0-9-83 E QUE. EN
TREGUE À. REVISÃO DO ORADOR, SÚUA. 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 
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O sa. ALMIR PINTO (PDS- CE. Pronuncia.o se
gUinte discurso.) -Sr. Presidente; Srs. Senadores: 

Sou Suplente da Mesa do Senado pela segunda vez, e 
estou pensando que regiméntalmente a Mesa não vai 
bem. Não sei se para felicidade ou infelicidade, se deva 
ser Líder ou Vice-Líder, e digo porque. O Regimento da 
Casa é_ claro, é cristalino: o Líder poderá falar, a qual
quer momento, por vinte minutos. 

Quantas e quantas vezes estou presidindo a s_essào e o 
Líder ou Vice-Líder pede a palavra, como agora aconte
ceu com o meu ilustrado co_!ega, Senador Pedro Simon, 
que chegou exatamente a uma hora de pronunciamento, 
feito como Líder, da tribuna do Senado Federal. S. Ex• 
foi à tribuna às 16 horas e 23 ou 33 minutos, e terminou 
agora. Quer dizer que aquele Senador que fica, como eu 
e outros~ até o ténnino da sessão, para se inscrever e ter o 
dirçito a dizer o qu~_pensa, o assunto que deva abordar, 
o Líder chega, não se inscreveu, mas tem o direito de fa
lar, _como Líder. E isso não é só em relação ao Senador 
Pedro Simon, _é com a liderança do meu Partido, inclusi
ve. EU-já tenho falado ba_s_t_ante sobre isso, nós temos o 
Vice-t,íder_José Lins, o Líder Humberto Lucena; não sei 
qual o líder que demora os vinte minutos, apenas o Líder 
Nelson Carneiro, justiça se faça. De regra, o ''privilegia
do" leva uma hora ou mais, prejudicando aqueles cole~ 
gas que desejam também dizer alguma coisa sobre os 
seus Estados, sobre a política nacional, sobre a política 
internacional, seja lá sobre o que for. Agora, ficamos 
numa situação tal... 

O Sr._ Pedro Simon- Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. ALMIR PINTO - Pois não. 

O Sr. Pedro Simon- Eu dou plena e integral solida
riedade <lO pronunciamento de V._ Ex' Acho que V. Ex• 
tem a mais absoluta razàoL Desde que_ estou aqui neste 
Senado eu já vi tanto o Líder do PMDB, como do antigo 
MDB, ... 

O SR. _ALMIR PINTO - Eu não fi :c: exceçào. 

O Sr. Pedro Simon- Exato. Como da antiga ARE
NA, como dos atuais partidos, irem à tribuna e falarem 
uma, duas, três horas e, inclusive, houve sessão onde pes
soas- que tan;bém não sàõ Líderes falaram fwrãs :i-fio. Eu 
me lembro, por exemplo, do pronunciamento de estréia 
do (.:alega Hélio Gueiros, quando o Senador Lomanto 
Júnior falou duas horas e meia. Eu só estnwho que_ na 
primeira vez que ocupo a tribuna como Líder V, Ex• 
acha por bem fazer ess_e pronunciamento em cima deste 
vosso colega. Eu apenas lamento isto. 

O SR. ALMJR PINTO- V. Ex• vai me perdoar, cu 
mesmo já tenho presidido. sessões em que V. Ex' ocupa a 
tribuna como Líder, eu mesmo, não é mentira minha. Eu 
C9-ffiecci advertindo a própria Mef.ll, porque, ou ela cum

'~pre o Regimento ou então isso aqui vai se tornar urna 
balbúrdia, uma confusão muito grande. Eu presidi uma 
assembléia quatro vezes, mas fui sempre um homem ligu
do ao Regimen~o. 

Eslava na PreSidência e chamei a atenção de V. Ex•, 
insisti par<l que V. Ex' não desse mais apartes, porque o 
seu tempo já havia se esgotado. Ou se obedece (J Regi
mento ou isto aqui torna-se uma "Babel". Certa feita, cu 

_estava presidindo e o _Líder Senador José Lins pediu ;t 

palavra_ ~orno tal. Levou três cadernos pura a tribuna c 
eU senti qU_f: _S. Ex• não i; dem~rar apenas 20 minuto)>: 
então o adverti, dizendo: V. Ex•--vai falar como Lidcr'! 
Respondeu: •·vou falur como Líder". Fiquei de olho ... r.: 

passados 20 minutos, insisti para tirCt-lo da tribuna. f·: cu 
poderia, regimentulmente, cortar o som, simplesmente o 
Regimento manda que se corte o som quando o parlu
mentar ntio quer atender aos apelo." rcgimcntulmcntc fei
tos pela Mesa. 

Por conseguinte, é este o apelo que faço, indusivc ao 
nobre Presidente Nilo Coelho. Sou um hurnem que, 
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quando estou na tribuna e quando me tocam a campai
nha ou acendem a luz vermelha, Us vezes estou no meio 
do meu disçurso, mas obedeço, porque sei que depois de 
mim há outros, como agora sei que há maís uns 5 atrás 
de mim. São !7 flOras e 30 minutos e só--temos uma hora. 
O assunto que ia abordar era justamente dentro, mais ou 
menos, acerca do depoimento que fez a esta Casa o 
nobre Senador Pedro Simon,- quando S. Exf rafa-Vã que 
as grandes empresas davam aquele depoimento de que o 
achatamento dos saláriõS iria prejudicá-las porque não 
tinham quem compfãsse. Mas as pequenas -e !nédias em
presas, ao aceitarem o achatamento decorrente do 
Decreto-lei n9 2.045, não se verão na contingêncJa de de
mitir grundc parte de seus funcionários, o que ocorrerá, 
niio sendo aprovudo o citado Decreto-lei, produzindo 
um mal muito m<Jior, porque as pequenas e médias em· 
pre,~as n:io poderão pagar a semestralidade, com o lN PC 
alto, sob pena de irem à fuléncia. O que terão de fazer en
til o, se não puderem pagar a IOO_operários, dispensam 
50,_:lí vem o desemprego ... e quem é que irá comprar? 
Por l.:onseguinte, cada um puxa o fogo para a sua sardi
nha. 

Jü disse aqui várias vezes que não sou economista, 
apenas leio sobre economia. Mas muita gente fala na 
questão da dívida externa esquecendo de uma faceta im
portante do endividamento do Brasil, hoje tàci alto: Por 
quê? Só pela questão do petróleo? Não! Não foi s6 por 
isso! E aqui está uma das fases da crise, e o editorialista 
do Jornal de Brasílb1 aponta, exatamente, a discrimi
mH;Uo dos preços aos produtos nacionais; eles que ditam 
os rrcços. Nós somos uma NaçãO, subdesenvolvida ou 
cm desenvolvimento, e o que fazem as grandes potên
d:ls'? Nilo r:1go:Lm o preço justo aos produtos que expor
wmos. 

Perdemos divisas, e com a perda dessas divisas sere
mos obrig:;,tdos u tomilr dinheiro emprestado com juros 
altos. Isso é que vem <Lgrav:mdo em 45 bilhões de dóla
res. a dívida externa do Pais. Não é só o petróleo! 

Lerei o editorial: 

.. Conquànto -tcnfia razão o "The Waal Sl.reet 
Journal" :Lo afirmar. ~;orno o fuem seu editorial de 
anteontem. que o Brasil usou mal os recursos de sua 
:ttual divid.:t externa, financiando "projetas megulo· 
nmnhu:.os'' que deram ênf<Jse ao desenvolvimento 
cconômko cm prejuí:w da distribuição, o influente 
jnrmd americano passa :.LO largo de outras causas re~ 
levantes da crise brasileira. São causas de origem ex~ 
tcrn<t que agr.:tvuram os erros internos compondo o 
ccnúrio dcs.s.c cipoul em que nos metemos. 

A úívidu externa brasilcint de 100 bilhões de 
lMl:trcs contém algo com-o 45 bflhõ~-de dólares 
provenientes do t.lccréscimo de nossu receita de ex
portaçtics tH.:.:tsion.:uJa ['>Of poJílicas doS p<lÍSeS desen
mJ\'idn:-. Vl)iladas pura a depredUç:lo dos preços dos 
prmlutns de puiscs cm desenvolvimento. O difercn
dal •tpurad<l ncs.•w desfavorúvel relação de comÚciÕ 
fui ti"nan..:ktdo por empréstimos, avultando a dívi
da." 

Ti\~·mos que recorrer aos bancos, pura fazer face,jus
t:uucntc~ ttquilo lJUC poúerfumos ter tido, se os nossos 
prlldlllll:> fn:-.:-.c/11 compr:Ldos ao real preço. 

l'ur outfll lado. u clcvaç:io dos juros, determina
d:t pcb intlao.;:in umcri~arnl, atíngiu o Brasil no Cxãw 
!ti in:-.tantc cm que se m:c[erava o seu endividamen
ltl, ~·•llls:tndo tl efeito de bola de neve impossíVel de 
:-.cr ~·~,ntido. A inl1:h,;:in :uncril.:~Lna nos foi exportada 
cmlhlt'a nL·nhluna rc~·i-pnnsabiliJade tenhamos por 
da. 

\ dcprL't,:iao.;:tu th>s rrcç11S dos nossos produtos de 
e"'l.ptlrl:t~<'ttl c <l de\"ao.;:iu :trhilrúria dos juros ~ào fe
lltilllL'Iltl:-. qu~· de llltldtl algum poderiam ser absorvi
dtl~ pda l.'l.'tlJltJllli:t brasileira. Por mais correta que 
ti\c:o.~L' :-.idu :1 ap!i.:;t(,':1o íntcrn:t d1>S reL'l.irsos exter
tll~:>. tiU :-.L:i;l. pnr rmtis n:produtivüs que fossem os 
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investimentos realizados, aquele diferencial não te
ria sido eliminado porque ele era intrinsecamente 
ocioso. 

O jornal americano, tal como a comunidade fi
nanceira, e os governos estrangeiros credores do 
Brasil, devem esquecer nesta hora a vasta e comple
xa causalidade da crise. Há erros de ambos os lados 
e hii; sobretudo, uma situação de fato que ameaça 
não só ao Brasil mas a muitas outras sólidas estrutu
ras pelo mundo afora. 

A solução dos problemas brasileiros não é a re
novação de empréstimos, embora séjam estCs neces
sários para atenderem à emergência conjuntural. A 
solução é a remoção das causas qoe os determina
n.lm, notadamente aquelas que nos levaram a rece
ber menos divisas pelas mesmas quantidades físícas 
de produtos exportados. Só há um modo, na relação 
entre países, de se_ produzir divisas, é o comércio. 
Enquanto não forem os seus canais desobstruídos o 
problema permanecerá tal como está ou mais grave. 
Tal compreensão, transparente aliás, deixa clilro 
que a crise brasileira é um problema internacionãl 
que diz respeito à própria estrutura e operacionaliw 
d~de do sistema vigente. Ou se muda a chamada or
dem econômica interilacional ou o Brasil jamais pa
gará o que os bancos lhe emprestaram." 

Achet esse artigo importantíssimo, Sr. Presidente e 
Srs. Senadores,. e o Ii para que ficasse transcrito nos 
Anais do Senado federal. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, este relato, feito pelo 
editorialista do Jornal de Brasília, achei por demais 
oportuno; isto pOrque nunca ouvi aqui, falar neste as
sunto quem quer que fosse: 45 bilhões de dólares com
prometem a dívida externa brasileira, provenientes do 
preço vil por que são pagos os nossos produtos no co
mé·rcio exterior. Agora é que tomei conhecimento do fa
to, pel<J. primeira vez. Tenho dito que eu não sou econo
mista. Leio tudo que vejo na imprensa e nos livros que 
me chegarit às mãos e vejo que o_ que está no Editorial 
que -ac3bo de ler ê uma realidade. 

Algumas coisas megalomaníacas ocorreram que deses
tabilizaram a nossa economia: Angras, Itaipu, que pode
di o dar rentabilidade no futuro. 

O que acontece ainda de pior é o fato de as nossas 
mercadorias serem vendidas aos países estrangeiros por 
um preço que, na verdade, não representava aquilo que 
era o seu valor real. Isso sim. Daí nós termos que recor
rer aos bancos, para fazer face àquele desfalque da eco
nomja. 
_ Sr. Presidente, outro assunto também interessante, já 

que nós falamos na questão do Decreto-lei n9 2.045, e o 
Senador Pedro Simon ... 

O Sr. Fábio Lucena - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALMIR PINTO - Pois não, nobre Senador. 

O Sr. Fábfci Lucena- N9bre Senador, estou aqui aci
dentalmente com o relatório do Banco Central relativo 
;JO ano de 1982, e gostaria que V. Ex~ permitiSSe que eõ 
incluisse no seu pronunciamento os números registrados 
no tópico das relações econômíco-finã.nciir3.S com o ex
terior, no relatório do Banco Central: .. A taxa de juros, 
em 1982, puga pelo Brasil foi de 1_3,6%; em_ 1981, fc:ú de 
-}6,1{%; em 1980, foi de 14%: em 1979, de 12,1%; em 1978, 
de 9,2% e, em 1977. de 6,4%". Observa V. Ex• _o cresci
mento gigantesco, assustador e monstruoso, dessas taxas 
Jc juro~. Se V, Ex• me permitir eu lerei apenas doze ele
mentos do balanço de pagamento relativo ao ano passa
do. Aqui estiio os números do Banco Central: em conse
qüência dessa oscilaçüo de juros, o Brasil pagou, em 81, 
!O bilhões e 3.50 milhões de dólares de juros; em 82, 12 
hilhõcs, 555 milhões de dólares. Nos dois anos, 81 e 82, 
22 bilhões, 860 milhões de dólares. Vale dizer, em apenas 

- oor;-l.tnos O -Brasil pagou, só de juros, o equivalente a 1(5 
da nossa dívida externa. Ora, nobre Senador, nenhum 
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devedor, nenhu.n1 cliente que vá a um banco comercial 
fazer um contrato de emprêstimo, a não ser por incapaci
dade mental, absoluta, ou por máwfé em relação ao ban
queiro, vai aceitar que a parte contratante ~no caso o 
banqueiro- ao longo do prazo do vencimento do título, 
o banqueiro eleve, a seu be!wprazer, a taxa dejur_os. Isso 
só se admite num com incapacidae mental, ou num que 
esteja em conivência com a prática agiota do banqueiro. 
Foi exatamente o que aconteceu como o nosso País. Es
sa, Sr. Senador, é uma das razões mais preponderantes 
da tese da moratória. Porque com a moratória, com pra~ 
zO de carêncía; o Brasil, através de um ato_soberano, po
deria negociar uma taxa de juros uniformizada, pai-a o 
pagamento dos seus compromissos. Mas, são essas autow 
ridades que aceitaram essas elevações aberrantes, mons
~uosus, altamente atentatórias à dignidade do povo bra
sileiro, altamente condensadoras do nosso empobreci· 
menta, são essas mesmas autoridades que continuam a 
negociar esse achatamento do nosso poder de barganha, 
do nosso poder de compra, do nosso poder de vendajun
to_ao mercado financeiro internacional. Era o -registro 
que queria fazer a V. Ex' 

O SR. ALMIR PINTO - Agradeço o registro de V. 
Ex• Na verdade, pelo que percebi, os juros é que entram 
com a maior cota de sacrifício para o nosso País, pelos 
empréstimoS feitos. Foi o que disse o jornalista. Talvezjã 
estivéssemos pagando, não tanto assim, porque não seria 
necessário recorrer a tantos empréstimos. Ele diz mes
mo: "já que o comércio externo não pagava o dinheiro 
justo do produto brasileiro, e tínhamos que vender essas 
mercadorias como, por exemplo, a soja, para não apo
dret.::er e pelo preço que eles impuseram e continuam a 
impor" ... Isto não é estranho ao conhecimento de ne
nhum de nós. Então, se o dinheiro que entrou não foi 
aquele espewdo pelo exportador, a situação deste, com 
as obrigações que tinha para com seus empregados e seus 
débitos realizados na entressafra, piorou mais e mais 
porque não conseguiu o quantum que esperava obter, fi
cando assim descapitalizado . 

V. Ex' tem razão Tenho aqui um artigo dQ Dr. Garne
ro, ''-ê:rasi"linvest" outra peça que, acho, d_eve ficar inscri
ta nos Anais do Congresso Nacional. S. S• fez um discur
so na FIESP, que para mim é uma peça importantíssima 
para assimilarmos perfeitamente a situação presente no 
Brasil. Passo a ler: 

"O presidente do Brasilinvest, Mário Garnero, 
defendeu, ontem, a renegociação da dívida externa 
brasileira em_ prazos mais longos, frisando que essa 
é a única maneira de o Brasil retomar seu crescimen
to econômico, com o qual poderá gerar excedentes 
de capitais líquidos para amortização e pãgamento 
de seus compromissos." 

Quando d_a reunião da nossa Bancada, esta parte ficou 
b~m clara. Aprendi isto com Q próprio Senador Roberto 
Campos. quando S. Ex~ disse exatamente isto:.~'Fala-se 
na questão de romper com o FMI, e aponta-se que o Go
verno do Presidente Juscelino rompeu com o FMI. É, 

. rompeu! Mas quem foi, depois, negociar com o FMI fui 
e1,1, disse Roberto Campos. Fui negociar com o FMI, 
porque o País marchava para o caos. E por que não ne
gociar com o FMI? Nós também não somos fundadores 
õo FMI? Não temos dinheiro dentro do FMI'J Todos 
não recorrem ao FMI? Por que não devemos recorrer, 
então? Quando S. Ex~ falou na questão da moratória, 
disse; ''rOmper com o FMI e pedir moratória é matar e 
esfolar de uma vez só. Se brigar com o FMI e pedir uma 
moratória, como é que o Pais vai viver? Comprar onde e 
com que dinheiro? Então, S. Ex• endossa a renegociaçãQ~ 
O Senador Roberto. Campos, naquela ocasião, nos dizia, 
exatamente, ist9.:. ''todos os credores do Brasil sabem que 
o nosso Pais não é um perdulário; nunca deixou de pagar 
seus compromissos, mas é preciso que todos reco
nheçam, agora, uma situação diferente. A criseeconômi-
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ca é mundial, não é só do Brai_sl. Os nossos credores es
tão esperando a renegociação da dívida. Quem tem di
nheiro na mão dos outros quer receber, não importa que 
seja hoje, amanhã ou depois. Façamos uma renego
ciação em 10 anos com 3 anos de carência. 

Agora, o que nào pode, nobr_e Senador, é isso que ai 
está. Há previsão de que o Brasil poderá ter um superavit 
este ano de 6 bilhões de dólares. Eu pergunto a V. Ex~. 
Senador Fábio Lucena: Esses 6 bilhões de dólares vão fi
car no Tesouro Nacional? Não vãO! Vão sair para pagar 
a dívida externa. 

O Sr. Fábio Lucena - Vamos ter Ql!-C pagar juros. 

O SR. ALMIR PINTO Então, zerou o caixa. 

O Sr. Fábio Lucena - Mas há juros. 

O SR. ALMIR PINTO- Zerou o caixa·. Nãõ -teremos 
dinheiro para investimento, para empregos, para naâa. 
O que poderá acontecer'? Sr. Presidente, no ano de 19g3, 
estamos com o número de empregados que tínhamos em 
1970. Se zerarmos novamente o caixa em 1984, mesmo 
conseguindo 9 bilhões de dólares de superávit,_~s_es 9 bi
lhões, se não houver a renegociação, sairllo também; não 
ficará um tostão dentrQ_do Tesouro Nacional. Iremos 
ter, em 1984, o mesmo número de empregados de 1960. 
Se, em _1985, arrecadarmos- 1_1 bilhões de dólares e esse 
dinheiro for embora, vamos ficar, cm 19g5, com o mes
mo número de empregados de 1950. A população cres
cendo e o desemprego aumentando, o que se espera dis
so? Uma convulsão social. Não há quem evite. Então, a 
renegociação ê o que se impõe e não a moratória. Não 
sou economista, mas, certa feita, li um artigo do Econo
mista Joelmir Betting onde ele dizia que a moratória era 
uma eutanásia, era matar. 

Continuo lendo: 
"Em discurso que fez para 600 banqueiros inter

nacionais durante almoço realizado, em Washing
ton,-

O Sr. Fábio Lucena- Permite-me, nobre Senador? V. 
Ex~ falou em Joelmir Betting, ou no General Bcthelem'? 

O SR. ALMIR PINTO - Não! Eu sou civil. Por en
quanto estou falando no economista Joclmir Betting! 

O Sr. Fábio Lucena- Porque um conceito dessa natu
reza só pode ter partido do General; de Joelmir Betting 
não partiu. 

O SR. ALMIR PINTO ..:.:-Eu trouxe aqui o documen
to onde Joelmir Betting dizia; .. A moratória é uma eutã~ 
násia." 

Ao analisar a atual conjuntura brasileira, Garne
ro lembrou que nações ricas e fortes, hoje, como os 
Estados Unidos, tambêm já passaram por dificulda
des parecidas como as do Brasil, e que, no caso 
norte-americano, algumas dívidas simplesmente 
não foram pagas ou exigiram negociações de prazos 
mais dilatados. 

Não foram pag-as-e exigrram--negociações. 

~·A cobrança de dívidas- acrescentou- é um 
pressuposto inalienável aos círculos dos ni:gócios, 
mas também cabe aos credores possibilitar ao máxi
mo condições para liquidação em boa fé dos com
promissos." 

"A cobrança de dívidas por navios e tanques já 
não é mais possível e a alternativa da retaliação eco~ 
nômica padece de justitificativa moral" _- acen
tuou. 
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Agora ve-m_ o disc_urso. 

O DISCURSO 

A vida das nações, assim como a das pessoas, so
frem oscilações que, se não devidamente enfrenta
das, podem levar ao pânico e ao desespero. Os Esta
dos Unidos ilustram, com perfeição, exemplos de 
países que conviveram, ao longo de sua história, 
com situações dramáticas, quase trágicas, nqs- cam
pos econõmico e social. 

Talvez nenhuma das nações que os_senhores aqui 
presentes representam tenha deixado de conhecer 
graves momentos, sérias dificuldades, seja na orde
nação de suas atividades econõmicas interl)as, seja 
na execução de suas relações financeiras internado-
na is. 

No campo específico das transaçOeS ffnUnceirãs 
com _o mundo, os Estados Unidos também são um 
capítulo à rarte. Por longo período, os Eswdos Uni
dos foram um importador líquido de caritais. de 
empréstimos de longo prazo, com os quais póde 
executar seus programas de desenvolvimento n_em 
-sempre --bem-s~cedidos. 

Os Estados da Pcnnsylvania, Michigam, Missis-
- si pi, Minncs_ota, além de empresas r ri v adas destes e 

de outros Estados americanos, simplesmente fali
ram, deixando de pagar seus compromissos aos paí
ses ~mprestadores. Outras dívidas foram transfor
mãdas em transações de maiores prazos. 

Hoje, a inaior poténci;;t económica e militar que o 
.mundo jamais conheceu, os Estados Unidos, ocu
pam a liderança que a Europa exerceu no passado, o 
papel de principal estimulador do sistema económi
co- finan.ceiro mundial. 

Os fundamentos centrais da notável transfor- _ 
mação norte-americana encontram-se nas potencia
lidad_e_s dos -recursos dos Estados Unidos. Se~ vef-

--- dade que circunstâncias históricas excepcion<Jis, 
como as duas guerras mundiais deste século, contri· 
buiram para a arrancada norte-americana, também 
é verdadeiro que a cooperação recebida do _exterior, 

- especialmente da Europa, pode ser aprovehada pelo 
esforço, dedicação e duro trabalho dos norte
americanos. 

Crise 

Não desejo fazer comparações entre a-caminhada 
dos Estados Unidos e a atual situação do Brasil. To
dos sabem que analogias em história são um perigo
so e por Vezes ilusório instrumento de avaliação 
crítica. Adem_ai_~_,_ 9 Brasil_ tem pec_!l_li~rid~_d~s pró~ 
prias. 

O que gostaria, sim, ê de pedir a atenção dos se· 
nhores para as condições brasileiras, para as singu
lares condiçõeS. com que o Brasil enfrenta suas co-

-- -- nhecidas dificuldades, e$pecialmenfe na esfera da 
êüVida -externa. Nossa dívida nem é a maior, nem a 
única, neJ!l- á-fnáis dramátic_a de todas quantas OS 

países jâ conheceram. 

Nossa diVídã é o acúmulo de OOtnProffiiSSos de 
um país ansiosO por áescer, desejoso de transfor
mar suas riquezas, consCiente de suas potencialida
des, convicto de que se encontrará o caminho da re
cuperação de sua economia. 

f:. maJs que legítimo que os credores se preocu
pem com o futuro de seus capitais. t igualmente le
gitimo qUe questioOem, sOO a-ótíca de seus inter_eS
s_es e dos interesses de seus acionistas, o destino dos 
empréstimos feitos _ao Brasil e às empresas brasilei
ra$, públicas~ e p-i-ivãda_s. _O que certamente não é 
-coriveniente, porque imProdutivo e carente de urna 
-visão de horizonte, é cdar condições para umà-crise 
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_generaJiz_ad_a__oo Brasil, pelo simples temor, pordes
confi<Jnça pela ausência de apoio e de colaboração. 

Falê_n_d3 
Na vida das nações, como na vida das pessoas, a 

maior crise é a do pessimismo e da falta de con
fiança. Na vida do Brasil, talvez possamos enfrentar 
todos os problemas, mas jamais uma crise de con
tiança. A crise dã desesperança é o caminho mais 
curto para a desorganização económica, o caos so
cial, a incerteza política. 

Reconhecendo as enormes dirtculdades brasilei
ras, é nece:s.sário resSaltar, porém, que estamos longe 
de sermos um Pais falido, debilitado ao extremo. 
sem forças para renovar-se e se realirmar. É impera
tivo que se examine com cuidado o potencial do 
Brasil. Como bem disse o mc_u amigo George 

-Shultz, _em carta que me enviou, o Brasil dispõe de 
uma estrutura econômica diversificada c forte o su
ficiente para superar os atuais problemas. 

Temos um parque industrial diversilicado, a área 
agrícola, cujo plantio aumenta a cada ano, estáJon
ge de ser esgotada; temos projetas de transportes, 
energia elétrica, de produção industrial, de vários c 
importantes insumos de demanda mundial. E.sta
mbs executando um programa de substituição de 
en_ergia sem similar no mundo. Contando apenas 
com inatérias-primaS própriãs e com capacitaçào 
técnica e industrial internas. O Brasil poderá a!
~nçar até o final da atual década, a sua auto
suficiência energética, deixando de importar um 
barril sequer de petrôleo. 

E mais que ~;:vidente que o alcance_dessas metas 
exigirão a mobilização da sociedade brasileira e, 
também, a cooperação internacional. Convém 
lembrarmos que o Brasil faz parte de um sistema de 
forças e de interesses interdependente, direcionado 
para o revigoramento das instituições democráticas 
econômica e politicamente consideradas. 

O isolamento económico do Brasil, a ausência de 
formas efetivas de cooperação e apoio da comuni
dade internacional trazem dentro de si componentes 
políticos e estratégicos de elevado valor, que cumpre 
considerar. Mesmo a pretexto de preservar a qual
quer custo, os interesses isolados de operação finan
ceiras, conviria que todos examinassem a questão 
brasileira sob o ângulo de uma real e maior amplitu
de político-estratégica para o fortalecimento das re
lações econômicas -entre os países. 

O Brasil integra uma corrente de interesses cujo 
funcionamento -normal e contínuo depende da ação 
sÕlidária" de seus mem6ros. A ruptura de um elo des
sa corrente poderá provocar conseqüências que 
atingiriam a todos, em grau maior ou menOr de in
tensidade. No caso do Brasil, receio que essas conse
qUências não se restrinjam ao campo apenas econó
mico e social, estendendo·se certamente ao político
-iflstituCional. 

Cooperação 

Temos, sim, nosSas responsabilidades espedficas, 
e delas não fugiremos. E essencial, contudo, que es
sas responsabilidades sejam compartilhadas pela co
munidade internacional mediante uma cooperação 
com -grandeza, _com atas e decisões desprovidos de 
caráter impoSitiVo de condições que a sociedade 
brasileira não deseja --nem pOde suportar. 

A prãtica de uma política maior, c_om visão de fu
tUro, consciente das potencialidades brasileiras, fun
damentada em convicções duradouras é tudo o que 
o Brasil deseja. _ 

A cObrança de díVidãs é um pressuposto inaliená
vel nos círculos dos negócios, a nível privado ou a 
nivd púbiico-: Mii iambém é Um princípio secular-
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mente respeitado o de que cabe aos credores possi
bilitar ao máximo condições para a liquidação de 
compromissos. A cobrança por navios e tanques já 
não é mais possível. A alternativa da retaliação eco
nômica padece de justificativa moral; o único cami~ 
nho que se impõe, assim, é o da cooperaçãó franCa e 
amistosa, principalmente em se tratando de um de-
vedor qualificado como o Brasil. 

Era só isto, Sr. Presidente, que nesta tarde eU desejava 
trazer ao conhe_cimento do Senado Federal, justamente 
motivado, prinCipalmente pelo impressionante discurso 
proferido pelo nobre Senador Pedro Simon. -

Era o que tinha a dízer, Sr. Presídente. (Muito bem!) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. AL
MIR PINTO NA SESSÃO DE 30-9-83 E QUE. EN
TREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. ALMIR PINTO --Sr. Presidente, apenas por 
que fui Citado-, quero dizer a V. Ex• que, em nenhum mo
mento, porque não sou mestre em Regimento, pelo con
trário, procuro entendê-lo, nunca mais que se tiiasse o 
orador da tribuna, porque sei que não temos força para 
isso. b a compreênsão do orador que deve, exatamente, 
presidir o ato regimental. 

Mas, o que eu fiz, foíUma ciílica, digamoS assim, sutil, 
sobre às vezes, a questão da liberdade, Chamei V,- Ex~ 
para me substituir na Presidência, porque eu era o ora
dor seguinte, e como eu jâ h~vla ·solicitado ao riobre _Se-
nador Pedro Simon que não concedesse mais apartes, 
porque o tempo de S. Ex' se havia esgotado, pensei que 
estivesse para deíxar a tribuúa. Desci na confiança de 
que S. Ex•, no máximo, poderia passar rriais alguns mi~ 
nutos e assisti daqui V. Ex~ cumprir o Regimento pediit
do o término do discurso do nobre Senador Pedro Si
mon. Por conseguinte, não fiz crítica <ilguma a V. EX~. 
Mas, também, cabe-me falar, quando o Regimento não ê 
cumprido fielmente, advertindo, nunca deixando passar, 
por liberalidade, o tempo, porque irá prejudicar os de
mais Oradores no seu livre direíto que têm de Talar nesta 
Casa. 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
HENRIQUE SANTILLO NA SESSÃO DE 3-/0-83 
E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORXDOIC 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. HENRIQl!rSANTILLO -(PMDB - GO. 
Para uma comunicação.)- Sr. Presidente e Srs. Senado-
res: 

Apenas para fazer a leitura de_uma declaração assina
da pelo General Antônio Carlos de Andrada SerPa. Es
tou certo de que, tanto quanto ele, estamos todos nós al
tamente apreensivos com o quadro político nacional. Es
tamos desejando, bem como estamos lutando, para que 
tudo desemboque numa· alternativa democrática de su
peração desse quadro e da grave crise -econd~ico

. financeira que se está agravando. 
Os termos da declaração são. os seguintes: 

DECLARAÇÃO_ 

Diante dã tentativa de pressiona"r o CongreS-so 
Nacional, a pretexto de declaração fefta da Tribuna 
Parlamentar, pelo Deputado Mário Juruna -legí
timo representante do povo e da sempre lesada c_a: 
munidade indígena - cabe-me, como há dois anoS 
passados, quando da solução do IPM do Riocenti~· 
o dever de me dirigir a meus concidadãos. 

Há muitas coincidências equíVoCã.s neSte inOinin, 
to: escândalos divulgados pelas CPls, pressões ex
ternas e imposição do Decreto-lei 2.045- verdadei
ro atentado contra a Segurança Nacional. 

DIÁRIO:búCON'dRESSO NACIONAL (Seçi\o II) 

Autoridade moral para pronunciar-me, não me 
falta. Jamais fui omisso nas crises graves de nossa 
evolução históríCa, e jarriais comprometi a união das 
Forças Armadas na subordinação a seus chefes legí
timos._ 

Percorrendo o Brasil em todas as direções, nos 
últimos cin_co anos, falando em defesa da Nação 
realmente ameaçada, em sua Soberania e Indepen
dência, tenho recebido o impacto __ elos auditórios 
mais diversos: intelectuais, classe média, empre

- sãrios, universitários e operários. 
Todos atribuem a nós militares a respCinsabilida

de daS desgraças da hora presente: entrega das ri
quezas nacionais, negociação da Soberania Nacio
nal, recessão, desemprego crescente, corrupção e 
fome do povo. 

Sendo inegável a responsabilidade das Forças 
Armadas pelos a tos governamentais nos dois. perío
dos de nossa história, em que foram avalistas do po
der- o Estado Novo e os últimos vinte a rios- ve
nho mostrando que o Movimento de 1964 esgotou
se em seus propósitos, não mais existe, pertence à 
história e só por ela poderá ser julgado. 

O status quo atual- suicida obstinação em-ffian~ 
ter o modelo econômico falido, crescentemente per
versO-- eStá conduzindo o País ao caos social. Só 
iniCressa a seus atuais beneficiários: a oligarquia 
gasta e despreparada. 

Em todos esses auditórios, venho reafirmando 
que os militares_ são nacionalistas e patriotas por 

-~ forni.ã.ção. Cumprem deveres-fio interior dós quarte
'is, sujeitos à dura disciplina castrense na subordi
-nação a seus chefes legítimos. Não deliberam, mas 

- continuam expressão do povo brasileiro, renovada 
anualmente pela conscrição de milhares de jovens 
brasileiros. Casta nunca o foram no Brasil. 

Os militares adquiriram maturidade na sofrid3. 
evolução da Pátria nos últimos 40 anos. Sentem 
pois, que ê chegada a hora do afastamento das res
ponsabilidades diretas do Poder, reconduzindo as 
Forças Armadas a sua vocação histórica. 

Assim, estou certo de ir ao encontro das suas as
piraçõ~.- aO-- dec!Úar que s6 a eleição direta do Pre
sidente di República, pelo princípio majoritário, 
constituindo ruptura pacíflca com o passado revolu
cíonário, serâ o instrUmento de reconciliação do 
povo braSileiro. 

Diarite de- tudo o que está acontecendo, o c-dso 
Juruna seria um simples pretexto, Velho soldado, 
_embora_na_r~erva, pre~tno a meus ªntigos c:amara
daS é -aos rovens militares que nãO se deixem envol
ver em novas aventuras liberticidas. Ditadura neste 
quadro de recessão e fome será levar o País à guerra 
civil. Mantenham-se no cu_mprimento de seus deve
res constitucionais e se unam, acima das ideologias, 
na Defesa _da Soberania e da Independência doBra-

--sil. 
Rio de Janeiro, 3 de outubro de 1983, - Gen • 

Antonio Carlos de Andrada Serpa. 

(M~ito bem!) 

ATO DO PRESIDENTE 
No 111, DE 1983 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atri- _ 
buições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, in
ciso IV, do Regimento Interno e d~ aconio com a dele
gação de competência que lfle fõi oUtOrgada pClo-Ato da 
Comissão Diretora n" 2, de 4 de abril de 1973, e tendo cm 
vista o que consta do Processo n" 007242832, resolve dis
pensar, a pedido, Alfredo Vitlela de Pilldrade- Mendes do 
emprego de Operador de Som da Categoria Funcional 
de-Ager\te deTeleCOffiurlica-çõeS e Eiet.fOriíca do Grupo 
- Outras Atividades de Nível Médio,· ClaSse D, Refe-

Out_ubro de_l983 

fência'NM-29, do Quadro de Pessoal CLT, a partir de 16 
de agosto de 1983. 

Senado Federal, 4 de outubro de 1983. Nilo Coelho, 
Presidente do Senado Federal. 

PORTARIA 
N~' 43, DE 1983 

O Diretor-Geral, no uso das atribuições que lhe confe
re o artigo 215 do Regulamento Administrativo do Sena
do Federal, resolve designar Antonio Carlos Simões, As
sessor Legislativo, Ubaldo Gonçalves, Técnko Legislati
vo, e Mário Sérgio da Silva Martins, TécnicO Legislati
vo, para, sob a presidência do primeiro, integrarem a 
Comissão de Sindicância inCUffibida de -apurar Os fatos 
constantes nos Procesos n~'s 008537836 e 008570833, nos 
termos do artigo 4S I,§ I" do Regulamento Administra ti-
vo. 

Senado Federal, 30 de setembro de 1983. - Aim·1n 
Nogueira da Gama, Diretor-Geral. 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL 

Emendas apresentadas perante a Comissão do Dis
trito Federal ao PLS n~' 221/83-DF, que .. estima a 
ReCeita fixa a Despesa. do- Distrito Federal para o 
Exercício Financeiro de 1984'', nos termos do dispos-
to no art. 141, item 11, § I~' do Regimento Interno. 

Número Autor Parte do Projeto 

01 Sen. Henrique Santilfo Secretaria de Finanças 

EMENDA No 01 

Ao Projeto de Lei do Senado n~> 221, de 1983-DF, 
que estima a Receita e fixa a Despesa do Distrito Fe
deral para 9 e_xercfcio Financeiro de 1984. 

SECRETARIA DE FINANÇAS 
fnclua-se no Programa de Trabalho do fundo de De-

senvolvimento do Distrito Federal- FUNDEFE, cons~ 
tante do Anexo II do Orçamento do Distrito Federal 
para o Exercício Financeiro de 1984, as seguintes alte
rações: 

FINANCIAMENTO ATRAVÉS DA SECRETARIA 
DE FINANÇAS 

Sem retorno 
1.000) 

onde s_e lê: 

(Cr$!.000) 

8- Construção de Estradas Vicinais . 78.500 
leia-se: 

8- Construção de Estradas Vicinaís, 
inclusive ni:l Região Geoeconômica . . . 78.500 

onde se lê: 
12- Desenvolvimento do Sistema de Apoio 

às Atividades Produtivas.. 1.181.875 
leia-se: 

12- Desenvolvimento do Sistema de Apoio 
às AtiYidàdes Produtivas, inclusive na 
Região Geoeconómica .............. 1.181.875 

onde se lê: 
18- Assentamento Populacional de 
Emergência . . , ............ , . ~· .. 4.450.411 

leia-se: 
18- Assentamento Populacional de 

Emergência, inclusive na Região 
Geoeconômica .... _ .............•... 4.450.411 
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Com retorno 

onde se lê: 

I- Financiamento a cargo do FUNDEPE, 
através do Banco Regional de Brasília 
s; A . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . t.6oo.ooo 

leia-se: 

I- Financiariieilto a cargo do FUNDEPE, 
através do Banco Regional de Brasília 
S/ A, inclusive de projetas na Região 
Geoeconôm ica ..... , . , .. -••.. , • . . . . . 1.600.000 

D!kR!O DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Justificação 

A presente emenda, que temos o prazer de oferecer aos 
nobres Pares tem o objetivo de fixar, já para o próximo 
exercício, ainda que modestamente, e genericamente, um 
posicionamento efetivo dO Distrito Federal em face_ dos 
sérios problemas da região periférica de Brasília, que se 
c.onvencionou chamar de ''GEOECONOMICA". 

Na Mensagem ao Presidente da República o Governa
dor do Distrito Federal diz textualmente: 

"Brasília ç-umpre um papel de pólo indutor do 
desenvolvimento de uma vasta região, com a ocu~ 
paçào de espaços vazios no interior, a conquista e 
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desenvolvimento das áreas potencialmente ricas da 
bacia amazónica, a introdução de uma sólida agri~ 
cultura na região e o desenvolvimento de um siste
ma de comunicação que promova a interligação do 
centro com o resto do País." 

Nossa intenção está em consonância com os propósi
tos manifestados no texto transcrito, que endossamos 
po~ inteiro e, cremos, é aspiração de toda a população vi
zinha da Capital Federal. 

Consubstanciando na presente emenda as nobres in
tenções do Governo do Distrito Federai estamos con
fiantes na sua aprovação pelos membros desta Casa. 

Sala das Comissões, 28 de setembro de 1983.- Henri
que Sandlio. 



República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
ANO XXXVIII- No· 130 CAPITAL FEDERAL 

SENADO FEDERAL 

l-ATA DA 170• SESSÃO, 
EM 5 DE OUTUBRO DE 1983 

LI -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

l:l.l - A liso do Ministro de Es
tado das Minas e Energia 

- N9 510/83, encaminhando in
formações daquele Ministério, des
tinadas a instruir a apreciação do 
Projeto de Lei do Senado n9 

304/79;,.que dispõt sobre a comer
cialização dos produtos derivados 
de petr9leo no território nacional. 

1.2.2- Oficio do Sr. 19~ 

Secretário da Câmara dos Deputa.
dos 

Encaminhando à revisão do Sena
do autógrafo do seguinte projeto: 

- Proieto de Lei da Câmara n'i' 
186/83 (fi' '!.980/83, na Casa de 

SUMÁRIO 
origem), que- retifica, Sefu õnus, a 
Lei n'i' 7.053, de 6 de dezembro de_ 
1982

1 
que estima a Receita e ftxa a 

Despesa da União para o exetcício 
financeiro de 1983. 

1.2.3- P.areceres encaminhados 
à Mesa 

1.2.4 - Leitura de projetos 

-Projeto -de Lei do Senado n9 
260/83, de autoria do Sr. Senador 
Lâzaro Barboza, que institUí a figu~ 
ra do achado mineral. 

- Projeto de Lei do Senad_o n9 
261/83, de autoria d_C? Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que dã nova re
dação a dispositivo da Consoli
da-ção das Leis do Trabalho, ele
vando para 50 anos o limite de ida
de exigido dos candidatos a ingres
so na magistratura trabalhista. 

- Projeto de Lef do Sencido n9 
262/83, de autoria do Sr. Senador 

Ãlvaro Dias~ que institui Das em
presas industriais e ·comerciais com 
mais de 500 empregados o serviço 
de assistência social. 

1.2.S - Comunicação da Lide
rança do PDS na Câmara dOs Depu
tados 

--....-De substituições de membros 
em comissão mista. 

1.2.6- Comunicação da Lide
rança do PDS no Senado F~deral 

- Referente a indicação de Srs. 
Senadores para comporem as eo-: 
míssões permanentes que ~nda se 
encontram incompletas. 

1.2.7- Comunicação 

- Do Sr. Senador Lázaro Bar
boza, solicitando licença para assu
mir a Secretaria de Estado das Mi~ 

SEÇÃO 11 

QUINTA-FEIRA, 6 DE OUTUBRO DE 1983 

Ata da 170ª Sessão, 
em 5 de outubro de 1983 

I~ Sessão Legislativa Ordinária 
da 47~ Legislatura 

Presidência dos Srs. Henrique Santillo 
e Almir Pinto 

ÃS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENAIJORES: 

lris Célia - Raimundo Parente - Gaivão Modesto 
- Odacir Soares - Aloysio Chaves- Gabriel Hermes 
- Hélio Gueiros- Alexandre Costa- José Sarney-
Alberto Silva- Helvídio Nunes- Almir Pinto- José 
Lins- Virgflio Távora- Martins Filho -- Marcondes 
Gadelha- Aderbal Jurema --Marco Maciel- Nilo 
Coelho- Luiz Cavalcante~ Lourival Baptista- Passos 
Pôrto- Jutahy MagalhãeS- Lui:z Viana- José Igná
cio- Amaral Peixoto- Benedito Ferreira- Henrique 
Santilló- Lázaro Barboza- Roberto Campos -José 
Fragelli -_Álvaro Dias - Enéas Faria - Lenoir Vargas 
- Pedro Simon - Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Saotillo)- A lista 
de presença acusa o comparecimento de 36 Srs. Senado
res. Havendo número regimental. declaro aberta a ses
são. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 19-Secretárlo ifá procedei à teitUra do Expedien

te. 

2 lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

Aviso do Múristro de Estado das Minas e Energia 

N'? 510/83, de 4 de outubro do corrente ano, encami
nhando informações daquele Ministério, solicitadas pelo 
Senador Álvaro Dias através do Requerimento de Infor
mações n9 671, de 1983, destinadas a instruir a apreciaçio 
do Projeto de Lei do Senado Jl9 304, de 1979, de autoria do 
Senador Henrique Santillo, que dispõe sobre a comerciali
zação dos produtos derivados de petróleo no territ6rio na
cional. 

(À Comissão de Minas e .EneTKia.J 



4624 Quinta-feira 6 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Outubro de 1983 ~ 

EXPEDIENTE 

CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

AlMAN GUERRA NOGUEIRA DA GAMA 
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Diretor-Geral do Senado Federal 
Impresso sob_ a responsabilidade da Mesa do Senado Federal 

ALOISIO BARBOSA DE SOUZA 

DiretoF ExecutivO 

LUIZ CARLOS DE BASTOS 

Diretor Industrial 

RUDY MAURER 

Diretor Administrativo 

nas, Energ1a e Telecomunicações 
do Governo de Goiâs. 

1.2.8- Discursos do EXPediente 

SENADOR ALMIR PINTO -
Declarações do Presidente do Ban
co Central a respeito do endivida
mento externo do País. 

SENADOR ROBERTO SA
TURNINO, como Líder- Obser
vações sobre_ declarações que te
riam sido prestadas pelo General 
Newton Cruz a propósitO do com
parecimento de militares perante às 
ComisSões -Parlamentares de h1-
quérito. Reparos ao comentãriO do 
Presidente João FigUeiredo a res
peito da taxa de inflação verificada 
no mês de setembro último. -

SENADOR ALBERTO SILVA 
- Precariedade âo estado de nu
trição dos flagelados nordestinos. 

1.2.9 - Leitura de projeto 

- Projeto de Lei do Senado n~> 

263(83, de autoria do Sr. Senador 
Henrique Santillo, que dá nova re
dação ao § 1~> do art. 250 da Lei n~' 
4.737, de IS de julho de 1965 (Códi
go Eleitoral) c dá outras providên
cias. 

1.2.10- Comurdcação da Presi
dência 

- Convocação--de sessão- ex
traordinária a realizili'-se hoje, 'às 
18 horas e 30 minutos, com Ordem 
do Dia que-designa. 

1.2.11 -Requerimento 

rente para homenagear a memória 
do ex-Senador Arnon de Mello. 

1.3 -ORDEM DO DIA 

......; Projeto de Lei da Cámara n~' 

110/83 (n~> 946/83, na Casa de ori
gem), de iniclativa-do Senhor Presi
dente_ da República, que altera a 
Lei n~' 6.099, de 12 de setembro de 
1974, que., "dispõe sobre o trata
mento tributário de arrendamento 
mercantil, e dá outras providên
cias", e o Decreto-lei n~' 1.811, de 
27 de outubro de 1980. VOtação 
adiada por. raita de quOrUm, após 
parecer oral das comissões compe
tentes, tendo usado da palavra os 
.~rs. lta~ar franco, Mário Maia e 
Hélio Gueiros. --Requerimento n~> 793/83, do 
Senador Pedro Simon, solicitando 
urgência--pãra o ReqüerirrieritCffi~'-

784/83, de autoria do Senador 
Henrique -Santi!lo, que solicita 
criação_ de uma Comissão Especial 
Mista que deverá ser formada de 11 
Senadores e 1 t Deputados Fcde
raiS;Com Vigência de 120 dias, para 
discutir e·avaliar aspectos do con
texto económico, social e institu
cional do País. Votaçilo adiada por 
falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n~> 

280/80, de autoria.do Senador Ita
mar Franco, determinando que a 
Ordem dos AdvogadOs do Brasil 
opine sobre a escolha de magistra
dos que devam integrar tribunais 
com judSdlção em todo o território 
nacional. (Apreciação preliminar 
da constitucionalidade). Votação 
adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n<:> 

ASSINATURAS 

Via Superfície: 

Semestre ........ _ ..................... . Cr$ 3.000,00 
Cr$ 6.000,00 Ano ...................•............. 

Exemplar Avulso, Cr$ 50,00 

Tiragem: 2.200 exemplares 

res públicos federais, e dâ outras 
providências. (Apreciação prelimi
nar da constitucionalidade). Vo
ta~ão adiada por r alta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n\1 
70/83, de autoria do Senador Nel
són Carneir9, que estabelece cri
tério e limite para os -reajustes _dos 
preços de ingressos de jogos de fu
tebol. (Apreciação preliminar da 
coitstitucionalidade). Votação adia
da por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n~' 

337/81, de autoria da Comissão 
Especial do Júri Popular, que alte
ra dispositivo do Código de Proces
so PeqaL Discussão sobrestada por 
falta de quorum, para votação do 
Requerimento n<? 800/83. 

1.4- COMUNICAÇÃO DA 
PRESIDENCIA 

Votação adiada do Requerimen
to n~' 802, lido no Expedierite aa 
presente sessão, por falta de quo
rum. 

1.5- DISCURSOS APÚS A 
ORDEM DO DIA 

SENADOR HELIO GUEIROS 
- Posicionamento de S. Ext- a res
peito da maior eficiência do iil.: 
quérito admiriisirativo, na apu
ração de responsabilidades, do que 
as CPis, tendo em vista nota, inser
ta no Correio Braziliense~ de hoje, 
veiculando interpretação dada pelo 
Senador Lenoir Vargas sobre o as
sunto. Aspecto político-partidário
eleitoral na prorrogação da explo
ração do garimpo de Serra Pelada 
- PA. 

O FI CIOS 

Do Sr. 1~'-Secretário da Câmara dos Deputados encami
nhando ã revisão do Senado autógrafos do seguinte proje
to: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 186, DE !983 
(n~' 1.980/83, na Casa de Origem) 

Retifica, sem ónus, a Lei n~' 7.053, de 6 de de
zembro de 1982, que "estima a Receita e lixa a Des
pesa da União para o Exercício Financeiro de 1983". 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 Fica retifícada, sem ônus, a Lei n\1 7.053, de 6 
de dezembro de 1982, qur:_ "estima a Receita e fixa aDes
pesa da União para o Exercício de 1983", no seguinte: 

ADENDO 

2800- Encargos Gerais- da União. 
2802- Recursos sob Supervisão da Secretaria de Pla

nejamento da Presidência da República. 

2802.15810312.580- Assistência Financeira a Enü
dades através do Conselho Nacional do Serviço Social, 
conforme Adenda. 

onde s_e_lê: Cr$ l ,00 
BAHIA- Salvador 
Associacão Cultural e Educacional da 
Bahia (Sendo 245.000,00 para· Bolsas de 
estudo) 245.000,00 
Leia-se: 

DISTRITO FEDERAL- Brasília 
Centro de Atividades Artísticas e 
Culturais do CEUB - CAC (Sendo 
40.000,00 para Bolsas de Estudo) 40.000,00 
Centro Educacional Maria Auxiliadora 
(Sendo 205..000,00 Para Bolsas de Estudo) 205.000,00 
Onde se lê: 

CEARÁ- Aratuba 
Centro Educacional Monsenhor José 
Barbosa (Sendo 150.000,00 para Bolsas de 

- N~' 802(83, de autoria do Sr. 
Senador João Lúcios; outros Srs. 
Senadores soliCitando a realização 
de sessão especial no dia 25 do cor~ 

39/83, de autoria do Senador Pe- SENADOR ADERBAL JURE
..dro Simon, que autoriza o Poder MA- Lançamento do livro Suécia 
ExecutiVo a conceder um abono de - uma democr•çla social, de Ser
emergência de 70% para os servido- guedof Eliot. 

Estudo) 150.000,00 
Leia-se: 

CEARÁ- Aratuba 
Sociedade Hospitalar Padre Dionísio 
Onde se~:_ 

150.000,00 
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SENADOR NELSON CARNEI
RO - Tese da aposentadoria por 
idade aos 65 anos .. 

SENADOR LOURIVAL BAP
TISTA - Inauguração do forum 
"Tobias Barreto", da Justiça Fede
ral, em Aracaju - SE. 

SENADOR JOÃO CALMON 
- IV Semana Acadêmica da Uni
versidade Federal do Rio Grande 
do Sul. 

1.6- DESIGNAÇÃO DA OR
DEM DO DIA DA PRÓXIMA 
SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

2-ATA DA 171• SESSÃO, 
EM 5 DE OUTUBRO OE 1983 

2.I- ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1- Ofícios do Sr. 1~'

Secretário da Câmara dos DepUta
dos 

Encaminhando à revisão do Sena
do autógrafos dos seguintes proje
tos: 

Projeto de Lei da Câmara n'~ 

I87(83 (n' 5.957/82, na Casa de 
origem), que introduz alteração na 
Lei n9l.711, de 28-10-52- Estatu
to dos Funcionários Públicos Civis 
da União. 

Projeto de Lei da Câmara no 
I9I/83 (n• 3.954(80, na Casa de 
origem), qúe altera a redação do § 
4'~ do art. 267 da Lei n'i' 5.869, de ll 
de janeiro de 1973 - Código de 
Processo Civil. 

Projeto dé- Lei da Câmara no 
I92(83 (n• n38/80;-na Casa de 
origem), que iristitui o Mérito Mu
sical e Popular Lupicínio Rodri
gues e dâ outras providências. 

Projeto de Lei da Câmara n'~ 

193(83 (n' 5.92If82, na Casa de 
origem), que autoriza o Poder Exe
cutivo a criar um Fundo para o 
Alistamento Eleitoral. 

2.2.2 - Comunicação 

Do Sr. Senador José Ignácio 
Ferreira, referente à alteração de 
seu nome parlamentar. 

2.2.3 - Apreclaçio de matéria 

Requerimento n9 802/83, lido na 
sessão anterior. Aprovado. 

2.3- ORDEM DO DIA 

-Requerimento n'il 789/83, do 
Senador Marco Maciel, solicitan
do, nos termos do art. 280_do Regi
mento Interno, a retirada, em cará
ter definitivo, do Projeto de ResO
lução n'~' 96/83, de sua autoria, que 
dispõe sobre o credenciarnento de 
entidades junto à Mesa. Aprovado. 

Projeto de Lei da Câmara n"' - Redação Final do Projeto de 
I88183 (n' 5•64If8I, na Casa de Deoreto Legislativo n• 36(8I (n' 
origem), que dispõe sobre lerias 99/81, na Câmara dos Deputados), 
para os segurados autónomos. que homologa 0 ato do Conselho 

Projeto de Lei da Câmara n9 , Monetário Nacional que ã.u~oiizou 
I89(83 (n• 5.794/ 8I, na Casa de emissões adicionais de Papel
origem), que define como crime de Moeda, em 1980, atê o limite de 
responsabilidade, dos Prefeitos Cr$ 70.000.000.000,00 (setenta bi
M unicipais, pagar a seus servidores 
salários abaixo do valor corres:POn- lhões de cruzriros) na forma da le
dente ao salãrio mínimo da-ri:giãci~ -- gislação em vigor. Aprofada. A 
introduzindo disposição no art. 19 promulgação. 
do Decreto-lei n~' 201, de 27 de fe.. - Redação final do Projeto de 
vereiro de 1967. Decreto Legislativo n9 10/83 (n9 

Projeto de Lei da Câmara n'i' 7/83, Da Câmara dos Deputados), 
190/83 (n'~ 4.046/80, na Casa de que aprova o--texto do Acordo de 
origem), que dispõe.sobre o uso de Cooperação Cultural e Educacio
veículo oficial em fim de semana e nal entre o Governo da República 
dia feriado. Federativa do Brasil e o Governo 

da República do Iraque, concluído 
em Brasflia, a 25'de mRrço de 1982. 
Aprovada. A promulgação. 

- Redação Final do PrOjeto de 
Lei do Senado n'~ 188/82 (n9 
6.717/82, na Câmara dos Deputa
dos), qUe altera a redação da Lei n'~ 
6.686, de 11 de setembro de 1979, 
que dispõe sobre o exeiclcio da 
anâlise clínico-laboratorial, e deter
mina outras providências. Aprova
da. Ã sanção. 

- Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores sobre a Mensa
gem n'i' 178/83, pela qual o Senhor· 
Presidente da Rep6blica subméte a 
deliberação do Senado à escolha do 
Senhor João Augusto de Mêdicis, 
Ministro de Primeira Classe, da 
Carreira de Diplomata, para exer
cer a furição de Embaixador do 
Brasil junto à República do Quê
nia. Apreciado em sessão secreta. 

--- Parecer da Comissão ti e 
Constituição e Justiça sobre a 
Mensagem n' I85(83 (n' 359(83, 
na origem), pela qual o Senhor Pre
sidente da República submete à de
liberação do Senado a escolha do 
General-de-Exêrcito Túllo Chagas 
Nogueira, para exercer o cargo· de 
Ministro do Superior Tribunal Mi-

1ítar, na vaga decorrente da apo
sentadoria do Ministro General
de-Exército Reynaldo Mello de Al
meida. Apreciado em sessão secreta. 

2.4- DESIGNAÇÃO DA OR
DEM DO DIA DA PRÓXIMA 
SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

3- DISCURSOS PRONUN
CIADOS EM SESSÃO ANTE
RIOR 

Dos Srs. Henrique Santillo e Di
narte Mariz, proferidos na sessão 
de 4-10-83. 

~ :4- MESA DIRETORA 

5- LIDERES E V ICE
LIDERES DE PARTIDOS 

6- COMPOSIÇÃO DAS CQ
MISSOES PERMANENTES 

CEARÁ- Brejo Santo MATO GROSSO- Cuiaba 
Prefeitura Municípal de Brejo santo 
(Sendo 300.000,00 para AsSiSiência 
Educacional) 300.000,00 
Leia-sç:: 
CEARÁ- Pedra Branca 
Prefeitura Municipal de Pedra Branca 
(Sendo 300.000,00 para Assistência Sociat)300.000,00 
Onde sei~: 

CEARÁ- Fortaleza 
Aero Clube do Cearâ 200.000,00 
Leia-s~: 

CEARÁ- Fortaleza 
_ Aero Clube do Ceará. 50.000,00 

Casa Maria Auxiliadora de Coxipó· da 
-POilte (Sendo 150.000,00 Para Bolsas de 
Estudo) I50.000,00 
Onde se lê: 

CEARÁ- Crato 
Prefeitura MuniCipal de Cratõ (Sendo 
150.000,00 para Bolsas de Estudo) 150.000,00 
Leia-s~ 

-CEARÁ- Brejo Santo 
Prefeitura M uriicipal de Brejo santo 
(Sendo I50.000,00 para Bolsas de Estudo) I50.000,00 
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Onde se lê: 

CEARÁ- Morrinhos 
Prefeitura Municipal de MOrrinhas 
(Sendo 50.000,00 para Assistência Social)50.000,00 
Leia-se:· 
CEARÁ- Marco 
Prefeitura Municipal de Marco (Sendo 
50.000,00 para Assistência Social) 50.000,00 
Onde se lê: 

CEARÁ- Tlanguá 
Prefeitura Municipal de Tianguá (Sendo 
100.000,00 para Assistência Socfal) 100.000,00 
Leia-se: 
CEARÁ - Carnaubal 
Prefeitura M Ünicipal de Carnaubal (Sendo 
100.000,00 para A!iSistência SOCíil) 100.00,00 
Onde se lê: 

DISTRITO FEDERAL- Brasilla 
Centro de Ensino Unificado de Brasília
CEUB (Sendo 50.000,00 para Bolsas de 
Estudo) 50.000,00 
Leia-se: 
DISTRITO FEDERAL Bra,11a 
Centro Assistencial e Educacional 
Planalto (Sendo 50.000,00 para Bolsas de 
Estudo) 50.000,00 
Onde se 1~: 

DISTRITO FEDERAL- Brasflia 
Instituto Madre BJandina, mantida por: 
Congregação das Irmãs do Sagrado Co
ração de Maria- Prov. Brasileira- Belo 
Horizonte - MG (Sendo 86.000,00 parâ 
Bolsas de Estudo) , 86.000,00 · 
Leia-se: 
DISTRITO FEDERAL- Brasília 
Colégio Sagrado Coração de Maria 
(Sendo 86.000,00 para Bolsas de Estudo )86.000,00 
Onde se lê: 

MARANHÃO- Vitória do Mearim 
Hospital e Maternidade de Aliete Belo 
Martins 100.000.00 
São Raimundo das Mangabeiras 
Liga de Proteção e Assistência à Velhice, ã 
Maternidade e à Infância- - 50.000,00 
Santa Helena 
Associação Cultural Recreativa 
Beneficente Nezinho Soares 30.000,00 -
Riacbio 
Associâção de Pr_oteçào à Maternidade e à 
Infância de Riachilo 30.000,00 
Instituição Assistencial Nossa Senhora do 
Perpétuo Socorro 30.000,00 
Pedrein1s 
Ginâsio Gonçalves Dias (Send-o 30.000,00 

para Bolsa de Estúdo) 30.000,00~~ ~~. 

Colégio Correia âe Ara6j0 (Sendo · -
100.000,00 para Bolsas--de Estudo) 100.000,00 
farnarama 
Centro Artístico Primeiro de Maio 50.000,00 
Lufs Dorilingufs 
Grupo Escolar Betel (Sendo 30.000,00 
para Assistência Edu~cional) 30.000,00_ 
Leia-se: 

P ARA1BA -Campina Grande 
Fundação Universidade Regional do 
Nordeste (Sendo 450.000,00 para Bolsa de 
Estuda) 450.000,00 
Ondesel~ 
MARANHÃO- Pamarama 
Associação de Proteção à Infância e à 
Maternidade de Parnarama 50.000,00 

í 
I 
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Luís Domingues 
Ambulatório de enfermagem Bom Jesus, 
Luís Domingues - MA. Mantida por: 
Associação de Proteção e Assistência à 
Maternidade e à Infância Luís Domingues 
Lago do Junco 

Clube Esperança das Mães Juncoenses 
Grajaú 
Escola Gonçalves Dias (Sendo 50.000,00 
para Bolsa de Estudo) 
Dom Pedro 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Dom Pedro 

Cururupu 
Santa Casa da Misericórdia de Cururupu 
Obras Sociais da Paróquia de Cururupu 
Igreja Cristã Evangélica 
Associação de Proteção à Infância e 

Assistência à Maternidade de Cururupu 
Barão de Grajaú 
Paróquía de Barão de Grajaú 
Obras de Assistência ·social da Paróquia , 
de Santo Antônio de Barão de Grajaú ' 
Caixa do Pobre 
Alto Pamaíba 
Escola Normal de Alto Parnaíba (Sendo 

SQ.OOO,OO para Bolsas de Estudo) 
Leia-se: 

MARANHÃO- Buriti 
Prefeitura Municip3.1 de Buriti (Sendo 

550.000,00 para Assistência Social) 
Onde se lê: 

MINAS GERAIS- Divinópolis 
Fundação Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras (Sendõ- 250.000,00 para 
Bolsas de Estudo) 
Leia-se: 

MINAS GERAIS- Divinópolis 
Fundação Educacional de Divinópolis-

FUNEDI (Sendo 250.000,00--para Botsás 
de EstUdo) 
Onde se lê: 

MINAS GERAIS- Paraguaçu 
ZPrefeitura Municipal de Paraguaçu 
(Sendo 180.000,00 para Bolsas de Estudo) 
Leia-se: 

Minas Gerais-- Cristina 
Prefeitura MuniciPal de Cristíita- (Sendo 

)0.000,00 

30.000,00 

50.000,00 

50.000,00 
30_000,00 
30-000,00 

Jo.ooo;mr 

50.000,00 

5o.ooo;o:o 
5o.ooo;w 

50.000,00 

550.000,00 

250.000,00 

250.000,00 ~ 

180.000,00 

80.000~00 para Bolsas de Estudo) 80..000,00 
Córrego do Bom Jesus 
Prefeiftiiã" Municipal de Córrego de Bom 

Jesus (Sendo 100.000,00 para Bolsas de 
Estudo) 100.000,00 
Onde se lê: 
MINAS GERAIS- Lambarl 
Prefeitura Municipal de Lambari (Sendo 
150.000,00 para Bolsas de Estudo) 150.000,Q(f 
Leia-se: __ -

MINAS GERAIS- Belo Herizonte 
União Universitáiia de Negócios~ e 
Administração - UNA (SendÕ-
150.000,00 para Bolsas de EstudO) t_5QOOO;oô 
Onde se lê: 

MINAS GERAis-.=·pouso-ÁfCgre 
Escola Ptratt (Sendo -50.000,00 para 

Assistência Educacional) 
Leia-se: 
MINAS GERAIS- Piranguinho 
Prefeitura Municipal de Piranguinho 

(Sendo 50.000,00 para Bolsas de Estudo) 

50.000,00 
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Onde se lê: 
Mi nas Gerais - Belo Horizonte 
Conselho Particular Vicentino Nossa 
Senhora -da Boa Viagem (Sendo 
100.000,00 para Assistência Social) 
Cruzilia 
Prefeitura Municipal de Cruzitia (Sendo 

4"00.000,00 para Assistência Social), (Sen
do 100.000,00 para Bolsas de Estudo) 
Leia-se: 

MINAS GERAIS- Cruzilia 
Prefeitura Municipal de Cruzilia (Sendo 
100.000,00 para Bolsas de EStudo) 
Galiléia 
Sindicato Rural de Galiléia 

Onde se lê: 

MINAS GERAIS- Passa Tempo 
Escola da Comunidade Nossa Senhora da 

Glória (Sendo 200.000,00 para BolSas de 
Estudo) 
Leia-se: 

MINAS GERAIS- Belo Horizonte) 
Missão Ramacrisna 

_Onde se lê: 

PARAIBA- Patos 
Sociedade de Proteção e Assistência à 
Infância (Sendo 1.800.000,00 para Assis
tência Social), (Sendo 1.70Ú~OOÓ,-OO para 
Bolsas de Estudo) 
Leia~se: 

Paraíba - Patos 
Sociedade de Proteção e Assistência à 
Infância (Sendo 400.000,00 para Assistên
cia Social), (Sendo 800.000,00 para Bolsas 
de Estudo) 
Onde se lê: 

Paraná- Curitiba 
Colégio Madre Anatólia - Associação 
da Imaculada Virgenl Maria (Sendo 
30.oocr;OO para Bolsas de Estudo) 
Leia-se: 

PARANÁ- Curitiba 
sociedade Educacional de Tuiuti (Sendo 

30.000,00 para Bolsas de Estudo) 
Onde se lê: 

PARANÁ- Curitiba 
Fundação Escola Superior de Ciências 
Comerciais - FESCC ~(SendO 
2.198.000,00 para Assistência Social), 
(Sendo 2.198.000,00 para Bolsas de 

100.000,00 

51)().000,00 

100.000,00 

500.000,00 

200.000,00 

200.000,00 

3.500.000,00 

3.500.000,00 

30.000,00 

30.000,00 

Estudo) 4.396.000,00 
Leia-se: 

PARANÃ-Curítiba 
Fundação Escola Superior de Ciências 
Comerciais - FESCC (Sendo 
2.198.000,00 para Assistência Educacio
nal), (Sendo 2.198.000,00 para Bolsas de 
Estudo) 4.396.000,00 
Onde se lê: 

PARANÃ- Mandaguari 
Prefeitura Municipal de Mandaguari 

(Sendo 300.000,00 para Assistêilcia Social) 300.000,00 

Leia-se: 
Paraná- Matinbos 
Prefeitura Municpal de Matinhos (Sendo 
300.000,00 para Assistência Social) 300.000,00 
Onde se 1~: 

Paraná- Iretama 
Prefeitura Municipi:!.I Oe "iretãffia "(Sendo 
400.000,00 para Assistência Social) 400.000,00 

Outubro· de 1983 

Leia-se: 
PARANÁ -Jundlaído Sul 
Prefeitura Municipal de Jundiaí do Sul 
(Sendo 400.000,00 para Assistência Social) 
Onde se lê: 

PARANÂ- Barbosa Ferraz 
Prefeitura Municipal de Barboza Ferraz 
(Sendo· 400.000,00 para Assistência Social) 
Leia-se: 

PARANÁ -Altamirado Paraná 
Prefeitura Municipal de Altamira do 
Paraná (Sendo 400.000,00, para AsSistên
cia Social) 
Onde se lê: 

PERNAMBUCO- Agrestina 
Sociedade Beneficente João Guilherme 
Barra de Guabiraba 
Fundação de Amparo à Saúde e Educação 
do Povo de Barra de Guabiraba · 
Bezerros 
Fundação de Amparo à Saúde e Educação 
do Povo de Bezerros 
Leia-se: 

Pernambuco- Caruaru 
Sociedade de Proteção e Assistência Social 
Onde se lê; 

RIO DE JANEIRO - São Pedro da 
Aldeia 
Instituto de Proteção e Assistência à 
Criança de São Pedro da Aldeia (Sendo 
30.000,00 parã Assístência Soda!) 
São João do Meriti 
União Espírita Beneficente da Virgem 
Imaculada Conceição - UEBIC (Sendo 
30.000,00 parã AsSistênCia Social) 
ltaperuna 
Lions Clube de ltaperuna (Sendo 
30.000,00 para Assistênciã. SOcial) 
SÃO PAULO- Lorena 
Colégio São Joaquim (Sendo 5o.ooo;oo 
para Assistência Social) 
Leia-se: 

PARAIBA -Serra Branca 
Sociedade de Proteção e Assistência 
Infância Joaquim Gaudêncio 
Onde se lê: 

RIO DE JANEIRO- ltaperuna 
Instituto Cultural e Beneficente Erasmo 
Braga (Sendo 100.000,00_ para Bolsas de 

400.000,00 

400.000,00 

400.000,00 

160.000,00 

200.000,00 

300.000,00 

660.000,00 

30.000,00 

30.000,00 

30.000,00 

50.000,00-

140.000,00 

Esludo) 250.000,00 
Leia-se: 

Rio de Janeiro - ltaperuna 
Instituto Cultural e Beneficente Erasmo 
Braga (Sendo LOO.OOO,OO para Assistência 
Social) 250.000,00 
Onde se lê: 

São Paulo - Santos 
Colégio do Carmo, Santos- S~ Mantida 
por Provfncia Carmelitana de Santo Elias 
Rio de Janeiro - RJ (Sendo 845.000,00 
para Bolsas de Estudo) 845.000,00 
Leia~se: 

SÃO PAULO- Cubalão 
Associação Educacional do Litoral 
Santista- AEUS (Sendo 845.000,00 para 
Bolsas de Estudo) 845.000,00 

Art. 2(> Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 3~ Revogam-se as disposições em contrário. 
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LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N' 7.053, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1982 

Estima a Receita e Fixa a Despesa da União para 
o Exercício Financeiro de 1983. 

O Presidente da República: 
Faço saber que o CongreSsO Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

ADENDO 
2800- Encargos Gerais dil União. 
2802- Recursos sob SuperVisãO da Secretaria de Pia~

nejamento da Presidência da República. 
2802.15810312.580- Assistência -.f'lrianceira a Entl~ 

dades atravês do Conselho Na
cional de Serviço Social, con
forme adenda - Cr$ 
3.5oo,ooo:ooo;oo_ 

BAHIA 
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MARANHÃO 

Auto Par~~;~- •.••••.......••..•.. ; .. :..: .-' .. ~-

-Escola Normal de Alto Parnaíba 
(Ser.do 50.000,000 para Bolsas de 
Estudo) •....... - .. , ....... -·..... 50.000,00 

Bar-ão de Giftjaú 
....:...câiXado ~obre .....•. _ .• -.. :_ .. ~- .... 

· ...___ Obras de Assistência S_ocial da 
Paróquia de Santo Antonio de Barão 

de Grajaú, ... , ~· ... -., ... ~~ ·~· .. : . . • : 
-=Paróquia de Barão de Grajaú-, ...•... 

Cururllpu 
~Associação de Proteçào a Infância e 
Assistência a Maternidade de Cl!-rJJ.{upu 
- Igreja Cristã Evangélica ...... -...... . 
-Obras Sociais da Paróquia de 

50.000,00 

50.000,00 
50,000.00 

30.000,00 
30.000,00 

..........••.•.•...• -•• ~ ••• -........... ~ .•.•....•• _.____.,__~ -~~ Çururupu ................•.. 30.000,00 
Salvador 

-Associação Cultural e Educacional da 
Bahia (Sendo 245.000,00 para Bolsas de 
Estudo) ....... ._ ..... ,_._,,,._ •... 245.000,00 

CEARÁ 

Ara tuba 
-Centro Educacional- iVfõilSCmli-or Josê 

Barbosa (Sendo 150.000,00 para -Bolsa 
de Estudo) ............. .,~~~-.~. .150.000,00 

Brejo Santo 

- Prefeitura Municipal de Brejo Santo 
(Sendo 300.000,00 para Assistência 
Educacional) .... ~-·-· • _, --·--·-~-· •. _. . • . 100_.000,00 

Crato 

-Prefeitura Municipal de Crato (Sendo 
150.000,00 para Bolsas de Estudo)... 150.000,00 

Fortaleza 

- Aero Clube do Ceará 

Morrinhas 
-Prefeitura Municipal de Morrinhos 

(Sendo 50.000,00 para Assistência 

200.000,00 

Social) .............. .- •. ___ • _ ... " 50.000,00 

Tiangua 

- ~!'~f~ií_!l_r_!l __ _Mtglj_çiRal __ 9e _ Tí~rigua_ 
(Sendo 100.000,00 para- Assistência 
Social) ................... _ ...... _ 100-000,00 

DISTRITO FEDERAL 
Brasa ia 

- Centro de Ensino UnifiCado de Brasiifa 
- CEUB (Sendo 50.000,00 para Bolsa 
de Estudo) .....•.....•..... --- 50.000,00 

- Instituto Madre Blandina mantida por: 
-Congregação das Irmãs do Sagrado 

Coração de Maria- Prov. Brasileira 
- Belo Horizonte - MG. (Sendo 
86_.000,00 para Bolsa de Estudo) .•.. _ _ 86.0UO,OO 

- Santa Casa de Misericórdia de 
; cururupu-~. _ .................... -..•. ~. 50,000,00 

___: S.iridicato 'Rural de Cururupu (Sendo 
30.ooa,oo para Assistência Social) ..... . 30.000,00 
Dom Pedro 

~- ••• ~-. ·-·. ~ .:-... ·-· ••••••••• -••• ~- ••••• i.· •• :. r/', •• 1-"F.' 
-Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Dom Pedro ............•... ~-- ....•.. 

Grajaú 
-Escola Gonçalves Dias (Sendo 
-50.000,00 para Bolsas de Estudo) . , . , ~ . 

Lago do Junco 
_;.. Clube Esperança das Mães J uncoenses 

Luis Domingues 
~Ambulatório de Enfermagem Bom 
Jesus, Luiz Domingues, mantida por: 
Associação de Proteção e Assistência a 
Maternidade e Infâricia Luis Domingues 
- Luis Domingues - MA •..... ~-~·. 

-.="Grupo EsColar Betel (Sendo 30;ooo,oo 

50.000,00 

so_ooo,oo 

30.000,00 

30.000,00 

p~ra ~ssistên_cia Educ~ional . . . . . . • . . . }O~OQO,OO 

- -~-·····--':-....... ~----~.; ................... ~······ 
Pamarama 
- Associação de Proteção a Infância e a 
Maternidade de Parnarama , .. -....•.. ·-. 
-=Centro Artístico Primeiro de Maio ... 

- ~edj~i-aS 
=----.. Colêgio Correia de Araújo (Sendo 

50.000,00 
50.000.00 

100.000,00 para Bolsas de Estudo) . . . . . lOÔ-.000,00 
~ GinãSío GO-nçalves Dias (Sendo 
30.000,00 plira Bolsas de Estudo) . . . . . . 30.000,00 

Riachão 
-Ãssociação de Proteção a Maternidade 
e a Infância de Riii.Chão .. ~~ ..••.... , . 30.000,00 
~ Instituição Assiste-ncial Nessa Senhora 
-do Perpéfuo Socorro ........ ~ :.·...... 30.000?00_ 

Santa Helena 
---Associação Çultural Recreatívã. 

Berieficente Nezinho Soares _ ... , ..•. -... 

São Raimundo das Mangabeiras 
....,.. Liga de Proteção e Assistência a 
Y~1hice, a Maternidade e a Infância .... 

30..000,00 

50.000,00 
--~~~-. ~-. ~ ... ~ -~·-. ~ ... ~ .. ~. ~· ................ ~ .. 
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Vitória do Mearim 
~ j-Iospital e Maternidade de Alietc- Belo 
Martins .....••..... ~ ....... ~............. 100.000,00 

Minas Gerais 

J;l~lo H~rizonte 

- COnselho Particular Vicentino Nessa 
Senhora da Boa Viagem (Sendo 

100.000,00 para Assisência Social} . . . . . 100.000.~00 
o O o o. 0 o o O o O o o o O O~ 0. +~-.o+~ O:. O o .o+ O o o+ O O O+ o O o O O OA +O 

Cruzilia 

-Prefeitura MuniciPal de Cruzilia 
,.-"(Sendo 400.000,00 para Assistência So

cial) (Sendo 100.000,00 para Bolsas de 
Estudo) .......... _. _ .. . . . . .. .. . • . . • . . 500.000,00 

Divinópolis 

-Fundação Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras (Sendo 250.000,00 

para Bolsas de Estudo) . . . . . • . . . . . . • . • 250.000,00 

Lamba ri 
0-0.0 A·- 00 o OWTO •'""•"' 0 o 0 0 0 o 0 0.+ ~- 00 0 00 'o> o 0 ~·o 0 0 0 .,~ •• 0 

· :....;..--prefeitura Municipal de Lambari 
(Sendo 150.000,00 para Bolsas de Estudo) 150.000,00 

Paraguaçu. 

___: Prefeítura Municipal de Paraguaçu 
(Sendo 180.000,00 para bolsas de Estu-
do)" . . .. . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . •. ish.ooo,oo 

J'.assa T~mpo 

-Escola da Comunidade Nossa Senhora 
da Glória (Sei:tdo 2oõJJoo;oo paia Bol-
sas de Estudo) .............• _ • . . . . 200.000,00 

Pouso Alegre 

. ·-· ~ ~.·. --~ ~- ,.., ... -..... -.-~ ..................... . 
~-Escola Ptratt (Sendo 50.000,00 para 

Assistência Educacional . . . . . . . • . • 50.000!_00 

. -. ~~ ---·~ .. -·~ ...... · ·-· ·~· ........ ;._ .... . 
PARAIBA 

Patos 

- Sociedade de Proteção e Assistência a 
Infância (Sendo 1.800.000,00_ para Assis
tência Soda I) (Sendo 1. 700.000,00 para 
Bolsas ode Estudo) . . . . • • • . • • . . . . . . • . • 3 .• 500.000,00 

PARANÃ 

........ : . ... -.... ~ .-.. : ........... "'· .... -....... · ~-
Barbosa Ferraz 

-~ Prefeitu"ra de Barbosa Ferraz (Sendo 
400.000,00_ para Ãssistência Social) . 400.000,00 

Curitiba 

- Colêgio Madre Anatólia Associação da 
Imaculada Virgem Maria (Sendo 

~ ... 30.000,00 púa- Bôlsas de~ Estudo) .•. 

-Fundação ESc-ola Superior de Ciências 
Comerciais - FESCC (Sendo 

· 2:198-.000,00 p3i-a- Assistência Social 

30.000,00 
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(Sendo 2.198.000,00 para Bolsas de Es-
tudo) . . . .... . . • . .. . . . . .. .. . 4.39.6.000,00 

lretama 

-Prefeitura Municipal de lretama 
(Sendo 400.000,00 para Assistência So-
cial) ................. _ .. ~·...... • _400.000,00 

Mandaguari 

••••••••••••••••••• ·-. ----·- .. " > ........... -.- ••• -.:__;.~---;_--

-Prefeitura Municípal dC Mandaguari 
(Sendo 300.000,00 para Assistência So-
cial) ......... ,, ............. _._,, -~~300.000,00 

;;+.x 
PERNAMBUCO 

............... ··~·-·· ~----~ .. ·····•-'"'"""'""""'"-··· . 
Agresrina 

.:..:s~~i~d~d·e· â~~~n~·~~;-j~ã~ -o·u·iíh;~~~ ·.- · · i6b~ó~~'ó 

Barra de Guabiraba 
-Fundação de Amparo à Saúde e 

Educação do Povo da Barra de Guabi-
raba ······-··~·=~~~~--~ ~ 200.000,00 

Be-zerros 

-Fundação de Amparo à Saúde e 
Educação do Povo dos Bezerros . . . 300.000,00 
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PARECERES 

PARECERES N?S 866, E 867, DE 1983 

PARECER N' 866, DE 1983 

Da Comissão de Finanças, sobre ·o Projeto de Lei 
da Câmara n9 114, de 1981 (n9 168-8, de 1980, na 
Casa de origem), que Haltera o Decreto-lei n<? 406 de 
31 de dezembro de 1968, que estabeleCe. normas gerais 
d~ .direito trib~-~,r~():,e d~_outras providências''. 

Relator~ Senador Roberto Campos 

I. Na forma regimental, Vem ao reeX<ffue da Comis~ 
são de Finarica·s o Projeto de Lei Complementar n' 114, 
de 1981, que pretende estabelecer novas regras sobre o 
JCM. acrescentando alguns dispositivos ao Decreto~lei 
n' 406 de 31~ 12-68. Basicamente, as alterações aventadas 
são. :is_seguintes: 

.a) O projeto autoriza os Estados a conferirem a· con
dição de re~onsável pelo pagamento do ICM aos indus
triais, comerciarites,_ atacadistas e aos Produtores pelo 
imposto devido pelos comerciantes varejistas; nessas 
condições, a industrial atacadista pu produtor pagaria, 
também o ICM que seria devido pelo varejista, 
atribuindo-se a este último uma margem de lucro estima
da; 

b) pretende _dar base _legal para a cobrança do ICM 
pelo regime de estimativa;- .' 
~-:-~--revoga a isenção do impOsto aié então reConhedda 
nas importãções de matérias-prilnas a sereln empregadas 

RiÜ DÊJ~Nf:i~Q ·~ · "'~- · · ··' · · ·-~ · · · · · · • · ·~ · ·'· _ . ., __ · ---na- industrialização de produtos tributados. 
·o- projeto em tela é altamente controverso, existindo 

it~~~;~~~ ..... ···-~--~~~------··-~~-·-"-~----·--~- ~~~ "üuitó'-uffia corrente faVorãvel à sua aprovaçãO, represen
tada pela União, Estados e algumas Associações de Clas-

~i..f~~;··éi~b·-d~-·~;~~;;~~~-·cs;~d~·-····u···-· sr:. comô-uma corrente, desfavoráve~ na qual estão in-
30 00 cluídas Associações de Atacadistas e Prodl.!tQt:e;s, r:epre-

. 0,00 para AssíStênCia ·social) . . . 30.000,ÔO sentantes de grandes e médias empresas, assim como ju-
....... ·······-~·-··-~~-~--

São João de Meriti 
4 •• 4 _____ ·-~~~--

-União Espírita Beneficiente da Virgem 
(maculada COnceiÇào- UEBVIC (Sen
do 30.000,00 para Assistência SoCial) 

São Pedro da Aldeia 

- Instituto de Proteção e Assistência a 
Criança de São Pedro da Aldeia (Sendo 
30.000,00 para Assistêricia Social) .. 

Haperuna 

-Instituto Cultural e Beneficimte Erasmo 
Braga (Sendo 100.000,mrpara Bolsas de 

30.000,00 

30.000,00 

Estudo) ............. "' ~-· ·~ ~~~ 250,000,00 
SÃO PAULO 

Lorena 

-Colégio São Joaquim (Sendo 50.000,00 
para Assisténcia Social) . . . . . . . 50.000,00 

Santos 

-Colégio do Carmo, Santos - SP, 
mantida por: Província Carn'relitana de 
Santo Elias, Rio de Janeiro - RJ (Sen-
do 845.000,00 pata-Bolsas de Estudo) 845.000,00 

(Às Comissões de CotisTituiçãO e JustiÇa-fi({e -Fi
nanças.) 

. -ristas de renome nacional. ComecemoS }?éla pfimeira 
parte do Projeto, que diz com a tributação pelo regime 
de estimativa. 

I 
_ 2j- A FIGURA DO CONTRIBUINTE RESPON-

SÁVEL 

Para melhor esclarecer o assunto aos nobres membros 
desta Comissão, a primeira parte do proje(o, referente ao 
contribuinte responsável do lCM por cobrança pelo re
gime de estimativa~ é examinada sob dois' aspectos: o eco
nómico e o juridico. 

2.1 Aspecto económico 

Com relação a_o aspecto económico, há que se conside
rar impróprio o projeto pelos motivos abaixo des.critos: 

2.l.l De acordo com o parágrafo sétimo do artigo 29 
do Dt:creto-lei n<? 406/68 o ICM integra o preço de_ mer
cadoria, do qual ê parte indissolúveL Em conseqUência, 
·a aumento do valor do ICM nas vendas a varejistas, nos 
moldes do projeto, acarretará fatalmente o aumento do 
valor faturado àqueles compradores, o que trará para o 
vendedor uma maior base de cálculo_ para efeitq_ de reco
lhimerito do ü>1, FI:NSOCIAL; etc.; coriformé o caso. 
Essa mesma parCCla ad-iciOnãi d0-iCM, que corresponde 
ao impos~o calculado sobre o valor aP,ici?nado pelo 
comprador, estará contida no valor faturado pelo vare
jista e sobre ela mais uma vez incidirão 1~1~1_§ e o FIN
SOCIAL. Isto acarretará uma maior carga fisCal decor
rente da nova sistemática e traiá""o inevitável reflexo in
flacionário no preço do produto. Membros dos órgãos 
arrecadadores estaduais argumentam que, no caso de pa
gamento antecipado (pelo industrial) do imposto devido 
nas etapas subseqUentes, não hã alteração da bas~ de cál
culo do imposto devido pelo fabricante. Esta regra, con
tudo, teria de ser aceita pelos órgãos arrecadaâores fis-
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cais e para-fiscais da União, o que decerto iria causar 
longas e incertas negociações para assegurar uma inter
pretação uniforme, além de complicar irievitavelmeTite o 
cálculo dos impostos devidos pelo contribuinte_ respon
sável. 

2.1.2 Notório prejufzo ao vendedor, advirta, ainda, 
nos faturamentos para varejistas, quando o recebimento 
do preço se verifiCar <ipós o recolhimento do fCM, pois 
isso acarretará um maior desembolso por parte do ven
dedor, comprometendo o seu já combalido capital de gi
ro. Embora isso já ocorra em alguns casos, o ónus com o 
qual o vendedor arcará será ampliado não só pela parce
la do lCM incidente sobre o futuro valor adicionado do 
varejista-comjnador, como também pelos acréscimos já 
indicados acima e embutidos no preço do produto. 

1.13 Na hipótese de insolvência do varejista, o in
dustrial, atacadista ou produtor que teria antecipado _o 
imposto devido_ pelo varejista, experimentará, alêm do 
prejuízo que normalmente incorreria, uma parcela·adi-

- cionaf de prejtiíio, funcionando assim como um verda
deiro fiador do varejista perante a Faz_enda Estadual. 

2.1.4 A concentração do tributo em poucas empresas 
ao contrário do que pode parecer à primeira vista, pcide
rá dar margem à sonegação, pois o destinatário não terá 
o mesmo interesse e preOcupação com os documentos 
ql!-eJ!1e forem endereçados, haja vis.ta que -nãa: farãjus ia 
creditamento do imposto. · 

2.1.5 A exposição de motivos EM n<? 241 de 6-11-80 
(item 3) justifica a-atribuição de responsável "aos trans
portadores, depositários e demais encarregados da guar
da ou comercialização de mercadorias", - conforme 
mencionado no art. 3~> do projeto que seria acrescentado 
como item .. d,. do parágrafo J9, do art. 6<~ do Decreto-lei 
n<? 406 de 31-12-1968, - como sendo uma "regra que es
clarece poderem os Estados e o Distrito Federal, atendi
das as pec_uliaridades próprias dos seus contribuintes, 
tornar responsáveis pelo recolhimento do ICM outros 
estabelecimentos que, embora não sendo contribulntes, 
mantenham estreita relação com a ocorrência do fato ge
rador da operação de entrada, simbólica ou efetiva da 
mercadoria". Este item "d" pretende dar aos Estados o 
direito de atribuir a responsabilidade pelo pagamento do 
ICM a qualqu"er interveníente direto ou indireto na cir
culação da mercadoria quer participe ou não no fato ge

rador do imposto. As pressões que poderiam ser exerci
das pelos fiscais das Fazendas Estaduais e os conflitos 
que poderiam advir do exercício pelos Estados dest_e di
reito -:--tornar responsável pelo ICM quem lhes aprovas
se por conveniente aos seus interesses -são bem fáceis 
de imaginar. Dar autoridade total aos Estados para exi
gir por exemplo, que os milhares e milhares de motõrís
tas autónomos, transportadores de mercadorias do inte
rior do País para-Os centros urbânos, sejam responsáveis 
pelo ICM dos varejistas dessas cidades, deve ser sem dú
vida motivo de preocupação para os nobres membros 
desta Casa. Os resultados económicos podem ser de tal 
maneira desastrosos, pela complexidade das_mais varia
das sltuações existentes na nossa nação continental, que 
o_ exercício de uma sábia prudência e profunda reflexão 
sobre os atas legislativos aqui considerados é essencial a 
qualquer decisão sobre o assunto. 

2.1.6 O projeto também encerra em seu bojO uriia 
modificação total dos princípios de não cumulatividade 
do imposto é idbutaCão -pelo valor adicionado. Se no 
processo de circulação de mercadorias-, além do contri
buinte que fosse tornado responsável, existir um número 
variável de intermediários, como evitar que o imposto 
não seja cumulativo'? Por outro lad_o, sendo permitido 
aos varejistas adiciOnar a margem de comercialização 
que julgarem conveniente ao seu interesse, e ditada prin
cipalmente pelas condições de- ri:tei'cado, como estimar 
uma margem de valor adionado pelos varejiStaS que 
pode variar de 50% a 200% para um mesmo produto? 
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Na realidade não há forma de calcular um valor corre. 
to de ICM, a não ser que seja estabelecido,_ t~~bém, um 
sistema rígido de intervenientes no processO -de_ comer
cialização e um controle nacional de preços ao consumi
dor. Será acioso peiante ·as· nobres Senadof~~ desta Co
missão elaborar sobre outros pontos referentes à inexe-. 
qüibilidad_e do projeto dentro do sistema econômico vi
gente. 

3. ASPECTOS JU RIDICOS 

A análise econômica do projeto mostrou-se de tal ma
neira complexa e entrelaçada com o aspecto jurídico dos 
atas legislativos propostos que, para melhor elu~idar e 
analisar as questões levantadas, foram consultados emi
nentes juristas, privados, entre eles u-m dos autores do 
projeto de Decreto-lei nv 406 de 31-12-68. Os pareceres 
recebidos desses juristas foram unânimes em julgar in
constitucionais as aherações propostas e sucintamente 
mencionadas nas letras "a" e "b" do item I v deste traba
lho. Sugiro, por isso·que se-·peça o reexame do assunto 
pela douta Comissão de Constituição e Justiça desta Ca
sa. 

A título de subsídio, transcrevo trechos do Parecer de 
eminente fiscalista patrício: 

"2.1 O nosso sistema constitUcional tributário é 
rigid~ e exaustivo. CUidou a Constituição, porme
norizadamente, da parte tributária, pouco ·deixando 
ao legislador ordinário para dispor a respeito de tri
butos. Assim, toda análise jurídico-tributária deve 
partir de um enfoque constitucional. Especificamen
te quanto ao ICM, a Constituição Federal quase 
que exaure a matéria no artigo 23, inciso II, e pará
grafos. Comecemos então_ por verificãi- o referido 
artigo, a seguir transcrito: 

"Art. 23 Compete aos Estados e ao Distfito 
Federal instituir imposio sobre: 
I- omissis 
I I - operações relativas a c1rculáção de merca

dorias realizadas por produtores, industriais e co
merciantes, Impostos que não serão cumulativos e 
dos quais se abaterá, nos termos do disposto em lei 
complementar, o montante cobrado nas anteriores, 
pelo mesmo ou por outros Estados." 

De início, salta aos olhos que esse dispositivo 
cont~m duas normas jurídicas distintas. A primeira 
fixa a regra matriz, o fato geradoi- do -I CM e ê a se
guinte: "compete aos Estados instituir impostos 
sobre operações relativas à circulação de mercado
rias, realizadas por produtores, industriais e comer
ciantes." A outra trata de não-cumulatividade do 
tributo, criando uma relação de crédito que o con
tribuinte pode opor ao Estado e é esta: " .. .impostos 
que não serão cumulativos e dos quais se abaterá, 
nos termos do disposto em lei complementa!-, o 
montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou 
por outro Estado." 

Vê-se, portanto, jã da primeira regra, qUe o im
posto só pode ser cobrado relativamente a operações 
que provocam a circulação de mercadorias. Ora, o 
presente projeto pretende que haja pagamento do 
ICM em relação a uma operação ainda não existente 
(salda do estabelecimento varejista). 

Como se vê é uma cobrança sem causa jurídica. O 
imposto seria recolhido sem a ocorrência do pressu
posto previsto na Constituição; qual seja: a ope
ração que gera a circulação de mercadorias. 

Com que base se cobraria esse imposto se todo 
tributo é uma obrigação "ex-lege"? Qual o fato ge
rador desse imposto? Certamente não ê o previsto 
na Constituição. - -

Antecipar o recolhimento do tributo de operação 
futura terá conseqüências imprevisíveis, pois, a -saí
da do estabelecimento varejista pOderâ nem mesmo 
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ocorrer (ex.: deteriora_ção de m_e_rcadoría, pereci
-n;e~to, _Con_sumo interno, f!lrto, sinistro, etc,). ~ ain. 
da que ocorra poderá sê-lo por um valor inferior ao 
estimado. Ter-se-ia, então, um recolhimento (ICM 
sobre Iu.cro do varejista) sem _caUsajurídica, que cer
tamente não P!=>d_e ser chamado 9e imp_osto. 

A segunda- regra contida n_o inciso II, do artigo 
-23 .da Constituição FederaJ, traça e assegura para 
_cada uma das etapas de circulação a forma constitu
cionalmente prevista para enfrentar o problema da 
não-cumulatividade, consistindo em se deduzir em 
to_da operação, o imposto cobrado nas anteriores, o 
que tam bêm foi descosidefado pelo projeto. Ora, o 
que se pretende com o projeto ê criar uma forma di
versa da imposta pela Lei Maior. 
~ 2.2 Também no que diz respeito à análise do 

Código Tributário Nacional vê-se que, no que tange 
à sujeitaçãO Passíva, há repa i-os a serem feitos em re
lação ao pretendido pelo projeto. 

Com efeito, conforme a lição de Rubens Gomes 
- de Sousa, em Compêndio de Legislação Tributária, 

Editora Resenha Tributária, a sujeição passiva dire
ta se divide: 

a) por tranSferência; 
b)- por subStituição. 
E ê na liçãO do citado autor que encontramos o 

-- concdfo dessas duas tiguras jurídicas: 
.. A)- Transferência: Ocorre quando a obri

gação tributária, depois de ter surgido contra uma 
pessoa determinada (que seria o sujeito passivo dire
to), entretanto, em virtude de um fato posterior, 
transfere-se para outra pessoa diferente (que serão 

·--sujeito p<lssivo ihdlreto). As hipóteses de transferên
cia, como dissemos, são três, a s3ber: 

a~ Solidariedade: ê a hipótese em que duas ou 
mais pessoas sejam simultaneamente obrigadas pela 
mesma obrigação. No caso de condomínio (imóver 
com mais de um proprietário}, o Município pode 
cobrar o imposto predial de qualquer dos proprie~ 
tários, ã sua escolha; é claro que aquele Ciue pagou o 
imposto total terá pago a sua parte e mais as dos ou
tros condóminos: quanto a estas, a obrigação tribu
tária transferiu-se para ·um dos devedores solidários, 
que fica com o direito {çhamado :regressivp) de 
recuperá~lo dos outros. 

b. Sucessão: é a hipótese em que a ~brigação se 
transfere para -outro devedor em virtude dp desapa
recimento d_o devedor original; esse desapã-recimen
~o poçie ser por morte do primeiro devedOr (a abri~ 
gação se transferi aos herdeiros) ou por venda do 
imóvel ou do estabelecimento tributado (a obri
gação se transfere ao comprador); 

c. Resp_onsabilidade: é a hipótese em que a lei 
trib!l_!_árja __ !:_e_sponsabiliza outra pessoa pelo paga

--- menta do tributo, quando .não seja pago pelo sujeito 
passivo direto. No imposto de sisa (transmissão de 
propried-ade inter-vivos), o tabelião é responsável 

~-~-----pelO imposto se não providenciar a sua cobrança no 
ato .de passar a escritura. 

B} -Substituição: o·corre quando, em virtude 
de urna disposição expressa de lei, a obrigação tri
butária surge desde logo contra uma pessoa diferen-

-- te daquela que esteja em relação econômica cOm o 
ato, fato ou negócio tributado: nesse caso, é a pró
pria lei que substitui o sujeito passivo direto por ou
tro indireto. No imposto de renda sobre dividendos 
de ações, o·sujeilo passivo direto- é o .ãcionista; mas, 

- --=quan.ôo as ações sejam ao portador, o fisco não 
pode evidentemente cobrar o imposto do acionista, 
porque· este é desconhecido; então, por uma dispo
sição expressa de lei, o imposto é cobrado da pró
pria sociedade anónima que paga o dividendo e que 
fica sendo, assim o sujeito indireto por substi

-tuição." 
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Note~se que as figuras de transferência e substi
tuição só podem existir após ou concomitantemente 
il __ o_ç:o_rrência do fatQ_gerador, nunca antes deste, 

Aliâs, a sujeição passiva indireta pressupõe, inde
pendentemente do art. 128 do CTN, uma vincu
lação de fato ou de direito com o fato gerador. E no 
caso essa vinculação não existe, já -que o industrial 
ou atacadista não participa das saídas subse"qüentes 
das mercadorias promovidas pelo varejista. 

Não sendo o vendedor (atacadista ou industrial) 
responsável, somente poderia ser contribuinte. As
sim, o lucrO previsto equivale a um aumento da base 
do cálculo. Todavia, a teor do artigo 97, § 19, do 
CTN, o aumento da base de cálculo equivale a um 
aumento da alíquota. Em conseqüência, o sistema 
implicaria na utilízação de alíquotas diferenciadas, 
o que fere o art. 23, § 5Y, da Constituição Federal, 
que consagra o princípio da uniformidade'das alí
quotas do ICM. 

Outra implicação de ordem constitucional que se 
infere do projeto diz respeito à autonomia que terão 
os Estados de estimarem a margem de lucro experi
mentada pelos varejistas nas operações intraesta~ 
duais. 

Com efeito, dispõe o parâgfafo sexto- do artigo 
23, da Constituição Federal. 

"§--6.,;- As isenções do imposto sobre operações 
relativas à circulação de mercadorias serão conCedi
das ou revogadas nos termos fixados em COnvênios 
celebrados e retificados pelos Estados, segundo o 
disposto em Lei Complementar." 

Em conformidade com essa disposição constitu
cional a Lei Complementar nY 24, de 7-1-75, em seu 
artigo }9 caput, bem como respectivo parágrafo úni
co, incisos I e IV, reza o seguinte: 

"Art. lY As isenções do imposto sobre ope
rações relativas à circulação- de mercadorias serão 
concedidas ou revogadas nos termos de convênios 
celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distri
to Federal, segundo esta Lei. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo tam
bém se aplica: 

I- à i'edução da bas_e de cálculo 

IV- A quaisquer outros incentivos ou favores 
fiscais ou financeiros-fiscais, concedidos com base 
no imp~sto de circulação de mercadoria dos quais 
resulte redução ou eliminação, direta ou indireta, do 
respectivo ónus." 

Ora, de acordo com o projeto poderá um Estado 
estimar o lucro do varejista em valor menor _do que 
o estimado por outro Estado. Isto seria uma forma 
de redução da base de cálculo e, conseqüentemente 
uma espécie de incentivo fiscal regional concedido 
ao contribuinte por conveniências estaduaiS. Este 
beneficio dado isoladamente pelo referido. Estado 
viria ferir frontalmente o transcrito parágrafo sexto, 
do artigo 23 da Constituição o que levaria à incofis
titucionalidade da mencionada base de cálculo re
duzida. 

Por outro lado, jamais poderia um convênio ba
seado no citado § 6Y do art. 23 da Constituição Fe
deral "fixar" base de cálculo, pois sUa função ê ape· 

_ nas dispor sobre isenções e figuras afins. Assim, a 
elevaç-ão da base de cálculo pretendida pelo projeto, 
para nela incluir o lucro do estabelecimento varejis· 
ta, se efetivada seria inconstitu~fonal, tanto mais 
que: a lei ordinária do-Estado fixaria a base de cálcu
lo e o decreto ratificador do convênio a elevaria. Se
ria o absurdo de UIIJ- decreto do Governador do Es
tado modificar Lei emanada da Assembleia Legisla· 
tiva do mesmo Estado." 
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4. REVOGAÇÃO DA ISENÇÃO DO !CM 

A segunda parte do projeto propõe a revogação da 
isenção concedida pelo inciso V _do art. J9 da Lei Com
plementar n9 4 (item J9, letra "C"). O assunto é extrema
mente controvertido, pois existe um conflito de interes
ses entre Estados industrializados e Estados principal
mente consumidores, entre empresas grandes e empresas 
médias, havendo ainda uma posição eSpecífica das com
panhias "trading". 

4.1 A Posição dos Estados Industrializados 
Alegam os Estados produtores industrializados que a 

isenção concedida pela UniãO vem causando- s-enSível re
dução da arrecadação, dado o volume de importações 
di retas realizadas pelas grandes empresas. No caso do 
Estado de São Paulo, esta perda teria atingido o varor 
_aproximado de oito bilhões de cruzeiros no período de 
janeiro/82 ã meados de 83 (deve-se notar -qUe a União 
continua cObrando, contudo, o imposto de importação e 
demais impOStOs fisCais e para-fiscais daS rrlercadofiis 
importadas). 

Os Estados produtores argumentam, ainda, que a 
isenção dada pela União para as entradas de mercado
rias importadas do Exterior, quando destinadas à utili
zação como m·atéria-prima em proceSsos de indUstriali
zação, em estabelecimento do importador, é uma exone
ração temporária. Não seria uma isenção propriamente 
dita, mas mero deslocamento do momento de cobrança a 
ser efetuada do mesmo contribuinte, O Pocier1Udiciário 
tem, todavia, reconhecido o direito dos importadores de 
usufruírem um crédito preSumido equivalente ao impos
to ICM que, mercê da isenção, deixou de ser cobrado 
por ocasião da entrada d~ mercadoria. 

4.2 A Posição d,os Estados Não-Industrializados 
Alegam os Estados não industrializados, favoráveis à 

manutenção da isenção, que a revogaçãO -desta iria au
mentar os preços dos produtos que consomem, prove
nientes dos Estados industrializados. Deste modo uma 
parcela considerável do aumento de receita dos Estados 
industrializados, resultante da_ extinção da isençãO, Seria 
na realidaÇe paga pelos Estados consumidores mais 
pobres. 

4.3 A Posição das Pequenas e Médias Empresas 
Alegam as pequenas e médias empresas, em favor da 

elimín3.ção de isenção, quedela não podem beneficiar-se 
por não terem capacidade administrativa para organizar 
e operar um departamento de importação direta de suas 
matérias-primas, A isenção infirmaria sua capacidade 
competitiva face às grandes indústrias. 

4.4 A Posição das Companhias "Trading" 
Alegam as Companhias "trading" que a perda de ne

gócios de importação, que p::i.Ssaram a ser feitas pefas 
grandes companhias industriais, tem como conseqUência .. 
a perda de negócios potencíãfs de exportação, pois a re
dução do potencial de imPOrtação acaba traduzindo-se 
em menor potencial de barganha na promoção de expor
tações compensatóriaS. 

CONCLUSÃO 

Não parece possível encontrar-se uma solUção equâni
memente satisfatória para todos os interesses eriiJOgO. 
Na busca de uma fórmula intermediária que não iniPiiCte 
subitamente ·sobre o capital de giro das empresas até 
agora beneficiárias de isenção, propõe-se a posição' inter
mediária _do "diferimento do ICM, até a saída das mer
cadorias do estabelecimento produtor. Essa solução foi 
aliãs alvitrada pelas autoridades fazendãrias de São Pau~ 
lo, que pretendem que a referência à "isenção", antes 
que ao "deferimento", teria sido um .. lapsus verbi" do 
legislador. Cabe notar, entretanto, que essa presunção 
hermenêutica não tem sido aceita pelo Poder Judiciário 
em vários pleitos que lhe foram submetidos, firmando-se 

juri_sprudência favorãvel à .. isenção com crédito do 
!CM"': 

Para corporificar a fórmula do diferimento, é sugerida 
a seguinte 

EMENDA No 1-CF 
(Substitutivo) 

Revoga o inciso V do Art. ]I' da Lei Complementar 
n<:> 4-ae 2-12-69 e estabelece o diferimento do ICM na 
importação de matérias-primas. 

O COngresso N aclorial- decreta: 
Art. 1"' Fica revogado o inciso V do artigo l Q da Lei 

Complementar n~' 4, de 2 de dezembro de 1969. 
Art. 2~' O art. 6~' da Lei Complementar n~ 4 de 2 de 

dezembro de 1969 passa a vigorar com a seg-uinte re
dação, renumerando-se os aiuais aáigÕs 6~' y_ 7~': 

"Art. 6~' As entradas de mercadorias importa
das da exterior, quando destinadas à utilização 
como matéria prima em processo de industriali
zação, em estabelecimento do importador, terão o 
imposto sobre circulação de mercadorias diferido 
para o momento da saída do estabelecimento dos 
produtos industrializados." 

Art. 31' Esta Lei cn!ra _<plp vigor na da.ta de sua publi
cação. 

Art. 49 Revogam-se_ as disposições em contrâriõ~ 
Sala da Comissão, 22 de setembro de 1983, - Itamar 

Franco, Presidente - Roberto Campos, Relator - João 
Lúcio- I ris Célia- Gabiiel H~rmes- Amarai Peixoto 
-Octávio Cardoso- Jutahy Magalhães- Virgílio Tá
vora. 

PARECE!! No 867, DE !983 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o 
Substitutivo da Comissão de Finanças, ao Projeto de 
Lei da Câmara n'.' 114, de 1981 (n9 168-B, de 1980, na 

-Casa de origem), que revoga o inciso V do art. ]1' da 
Lei Complementar n<:> 4, de 2-12-69 e estabelece o di
ferimento do ICM na importação de matérias primas. 

Relator: Senador José Ignácio. 
Em obediência às disposições de caráter regimental, é 

submetida ao exame desta Comissão de Constituição e 
Justiça Emenda Substitutiva apresentada pela douta Co
missão de Finanças ao Projeto de Lei Complementar n"' 
114, de 198 !, que altera o Decreto-lei n9 406, de de
zembro de 1968, que estabelece normas gerais de direito 
financeiro aplicáveis aos impostos sobre operações rela
tivas à circulação de mercadoria e dá outras providên-
cias. 

O projeto, em síntese: 
l) aplica na esfera do ICM o institiitõ da responsabi

lidade tributária, cometendo aos Estados e_ ao Distrito 
Federal condições para responsabilizar os industriais, os 
comerciantes atacadistas ou os produtores pelo recolhi
mento do imposto pelos comerciantes varejistas, com 
prefixação da base de_ cálculo por estimativa; 

2) fixa critérios para cobrança do imposto por esti
mativa; 

3) revoga ·a isenção hoje legalmenledefefida nas en
tradã.s dC mercadorias importadaS destinadas à indus~ 
trialização de produtos tributados, 

A ·espécie foi amplamente e brilhantemente abordada 
em Parecer da lavra do Eminente Senador Roberto 
Camp-os, na Comissão de Finanças desta C.asa. O aludi
do trabalho pareceu-nos esgotar o assunto inclusive sob 
o aspecto jurldico, transcrevendo trechos de substancio
so parecer de eminente fiscalista que pedimos vénia para 
tambêm reproduzir e subscrever: --

"O nosso sistema constitucional tributário ê rígi
do e exaustivo. Cuidou a Constituição, pormenori-
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zadamente, da parte tributária, pouco deixando ao 
legislador ordinário para dispor a respeito de tribu
tos. 

Assim, toda análise jurídico-tributária deve par
tir de um enfoque constitucional. 

Especificamente quanto ao ICM, a Constituição 
Federal Quase que exãure a matéria no artigo 23, in
ciso II, e parágrafos. 

Comecemos então por verificar o referido artigo, 
a seguir transcrito: 

"Art. 23 Compete aos Estados e ao Distrito 
- FêOeral instituir irilposto sobre: 

1-omissis 

H- operações relaticas a circu!ação de merca
-dorias_ realizadas por produtores, industriais e co-
-merCiantes. Impostos _que não serão cumulativoS e 
dos quais se abaterá, nos termos do disposto em lei 
complementar, o mOntante cobrado nas anteriores, 
pelo mesmo ou por outros Estados." 

I?~ iní_ci_g, salta aos olhos que esse dispositivo contém 
-duas normas jurídicas distintas. A primeirã fiXa a reg"i=a 
matriz, o fato gerador do ICM e é a seguinte: "comPele 
aos Estados intituir impostos sobre operações relativas à 
circulação de mercadorias, realizadas por produtores, in
dustriais e comerciantes.'' A outra trata da não
cumulatividade do tributo, criando uma relação -de cré
dito que o contribuinte pode opor ao Estado e é esta: " ... 
impostos que não serão cumulativos e dos quais se aba
terá, nos termos do disposto em lei complementar, o 
montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou por ou
tro Estado". 

Vê-se, portanto, já da primeira i-egra, que O ímposto -só 
pode ser cobrado relativamente a operação que provo
cam a circulação de mercadorias, Ora, o presente projeto 
pretende que haja pagamento do ICM em relação a uma 
operação ainda não existente (saída do estabelecimento 
varejista). 

Como se vê_é uma cobrança sem causa jurídica. O im
posto seria recolhido sem a ocorrência do pressuposto 
previsto na Constituição. qual seja:- a Õperação que gera 
a CircUlação de mercadorias. 

Com que base se cobraria esse imposto se todo tributo 
é uma obrigaç~o ex-lege? Qual o fato gerador desse im
posto? Certamente não é o previsto na Constituição.-

Antecipar o recolhimento do tributo de operação futu
ra terá conseqUências imprevisíveis, pOiS a saída do esta
belecimento varej!sta poderá nem mesmo ocorrer (ex.:_ 
deteriol-ação de mercadorias, perecimento, consumo in
terno, furto sinistro, etc.). E ainda que ocorra pod~rá sê
lo por um valor infc!rior ao estimado. Ter-se-ia, então, 
um recolhimento (ICM sobre lucro do varejista) sem 
causa_jurídica, que certamente não pode ser chamado de 
imposto. 

A segunda regra contida n.o inciso II, do artigo 23 da 
Constituição Federal, traça e assegura para cada uma 
das etapas de circulação a forma constituCionalmente 
prevista p8.ra enfrentar o problema da não cumulativida
de, consistindo em se deduzir em toda operação, o im
poStO cobr~do [las anteriores, o que também foi desCõri
siderado pelo projeto._ Ora o que se pretende com o pro
jeto é criar uma forma diversa da imposta pela Lei 
Maior. 

2- Também no que diz respeito à análise do Código 
Tributário Nacional vê-se que, no que tange à sujeição 
pãssiVa, há reParos a serem feitos cm relação ao preten
dido pelo projeto. Com efeito, conforme a lição de Ru
bens Gomes de Sousa, em Compêndio de Legislação Tri· 
b.,tária, Editora Resenha Tributária, a sujeição passiva 
direta se divide: 

-a) -por -transferênCia; 
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b) por substituição. 
E é na lição do citado autor que encontramos conceito 

dessas duas figuras jurídicas: 

"A)- Transferência: Ocorre quando a obri
gação tributária, depois de ter surgido contra uma 
pessoa determinada (que seria o sujeito passivo dire
to), entretanto, em virtude de um fato posterior, 
transfere-se para outra pessoa diferente (qUe será. o 
sujeito passivo indireto). As hipóteses de transferên
cia, como dissemos são três, a saber: 

a. Solidariedade: é a hipótese em que duas ou 
mais'pessoas sejam simultaneamente obrigadas pela 
mesma obrigação. No caso de condomfnio (Imóvel 
com mais de um. proprietário), o Município pode 
cobrar o imposto predial de qualquer dos proprie
tários, a sua escolha; ê claro que aquele que pagou o 
imposto total terá pago a sua parte e mais as dos ou
tros condôminos: quanto a estas, a Obrigação tribu
tária transferiu-se paraum: dos devedores solidãrios, 
que fica com o direito (chamado regressivo) de 
recuperá-lo dos outros. 

b. Sucessão: é a hipótese em que a obrigação se 
transfere para outro devedor em virtude do desapa
recimento do devedor original; esse desaparecimento 
pode ser por morte do primeiro devedor (a obri
gação se transfere aos herdeiros) ou por venda do 
imóvel ou do estabelecimento tributado (a obri~ 
gação se transfere ao comprador); 

c. Responsabilidade: e a hipótese em que a lei 
tributária responsabiliza outra pessoa pelo paga
mento do tributo, quando não seja pago pelo sujeito· 
passivo direto. No imposto de sisa (transmissão de 
propriedade inter-vivos), o tabelião é responsável pelo 
imposto se não providenciar a sua cobrança no ato de 
passar a escritura. 

B)- Substituição: Ocorre qUandOl em virtude 
de uma disposição expressa de lei, a obrigação tri
butária surge desde logo contra uma pessoa diferen
te daquela que esteja em relação econôtriica com o 
ato, fato ou negócio tributado: nes_s_e caso, ê a pró
pria lei que substitui o-sujeito_ passivo direto por _ou
tro indireto. No imposto de renda sobre dividendos 
de ações, o sujeito passivo direto é o acionista; mas 
quando as ações sejam aõ portador, o fisco não 
pode evidentemente cobrar o imposto do acionista, 
porque este é desconhecido; então, por uma dispo
sição expressa de lei,o imposto é cobrado da própria 
sociedade anôníma, que paga o dividendo e que fica 
sendo, assim o sujeito indireto por substituição." 

Note-se que as figuras de transferência e substi
tuição só podem existir após ou concomitantemente 
a ocorrência do fato gerador,· nunca antes deste. 

Aliãs, a sujeição Passiva indireta pressupõe, inde~ 
'pendentemente do art. 128 do CTN, uma vincu
lação de fato ou de direito com o fatO gCi<i.dor. E, no 
caso, essa vinculação não existe, jâ que o industrial 
ou atacadista não participa das saídas subseqUentes 
das mercadorias promovidas pelo varejista. 

Não sendo o vendedor (atacadista ou industrial) res
ponsável, somente poderia ser contribuinte. Assim, o lu
cro previsto equivale a um aumento da base do câlculo. 
Todavia, a teor do artigo 97, § 111, do CfN, o aumento da 
base do cálculo equivale a um aumento da alíquota. Em 
conseqUência, a· sistema implicaria na utilização de ai~~ 
quotas diferei::LCiadas, o que fere o art. 23, §59, da Constl~ 
tuição Federal, que consagra o principio da uniformidade 
das alfquotas do ICM. 

Outra implicação de ordem constitucional que se infere 
do projeto diz respeito à autonomia que terão os Estados, 
de estimarem a margem de lucro experimentada pelos va
rejistas nas ope~ações intraestaduais. 

DIÃRIO_DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Com efeito, dispõe o parágrafo sexto do artigo 23_, da 
Constituição Federal: 

.. § 6'í' As isenções do imposto sobre operações relati
-vas à circulação de mercadorias serão concedidas ou re
vogadas nos termos fixados em Convênios celebrados e 
ratificados pelos Estados, segundo o disposto em Lei 
Co-riipleni<:ntar." -

em conformidade com essa disposição constituCional a 
Lei Complementar n9 24, de 7-l-75, em seu artigo l9"ca
Put", bem como respectivo parágrafo único, inciso 1 e 
IV, reza o seguinte: 

.. Art. 19 As isenções do imposto sobre ope
rações relativas à circulação de mercadorias serão 
concedidas ou revogadas nos termos de convênios 
celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distri
to Federal, segundo esta lei. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo tam
bém se aplica: 

I - à redução da base de cãlculo~ 

IV- A quaisquer outros incentiVO$ ou favores 
fiscais o1.t financeiros-fiscais, concedidos com base 
no imposto de circulação de mercadorias dos quais 
resulte redução ou eliminação, direta ou indireta, do 
respectivo ânus." 

Ora, de aCOrd-O Coffi o projeto poderâ um Estado esti
mar o lucro do varejista em valor menor do que o esti
mado por outro Estado. Isto seria uma forma de redução 
da base de cálculo e, conseqüentemente uma espécie de 
incentivo fiscal regional concedido ao contribuinte por 
conVeiliênci~s estaduais. Este beneficio dado isolada
mente pelo referido Estado viria ferir frontalmente o 
transcrito parágrafo sexto, do artigo 23 da Constituição 
O- que levaria à inconstitucionalidade da mencionada 
base de cálculo reduzida. 

Por outro lado, jamais poderia um cOnvêniO bãseado 
- no citado§ 69 do Art. 23 da Constituição Federal ''ftxar" 

base de cálculo, pois sua função ê apenas dispor sobre 
isenções e figuras afins. Assim, a elevação da base de cál
culo pretendida pelo projeto, para nela incluir o lucro do 
estabelecimento varejista, se efetivada seria inconstitu
cional, tanto mais que a lei ordinária do Estado fixaria a 

- base de câlculo e do decreto ratificador do convênio a 
elevaria. Seria o absurdo de um decreto do Governador 
do Estado modificar lei emanada da Assembléia Legisla
tiva do mesmo Estado". 

Ã luz_ de todo o exposto, resulta evidente serem consti
tucionais os artigos 19, 29 e 39 do- projeto, razão porque 
opinamos pela rejeição dos mesmos. 

!CM NA IMPORTAÇÃO DE MAlÉRIAS-PRIMAS 

FiXado como fato gerador da incidência do ICM a en
trada de mercadorias estrangeiras em estabelecimento do 
importador, foi também legalmente concedida isenção 
do imposto nas entradas de tais mercadorias desde que 
resultassem em produtos industrializados cuja saída do 
mesmo estabelecimento ensejaria a tributação como 
novo falo gerador do ICM. 

Â leitura da peça de exposição de motivos do Decreto
lei 406/68, se vê com clareza que o qt:te o legislador pre
tendeu foi diferir o ensejo do pagamento do ICM para a 
saída das mercadorias resultantes da industrialização. 
Presentemente a isC:nção se encOntra insculpida no texto 
da Lei Complementar nt 4, de 2 de dezembro de 1969. 

Ocorre que, embora o texto da lei vigente claramente 
disponha sobre uma exoneração temporária do paga· 
menta do imposto, em sintonia, aliás com o espirita dC? 
legislador. vãrias empresas importadoras dentre elas di-
versas multinacionais dos setores químicos, farmacêuti
cos, etc, têm judicialmente exigido do desembaraço da Im
portação o crédito do ICM sem efetuar o seu recolhimento. 
Alegam que, sem tal crêdito, não haveria uma isenção do 

Quinta-feira 6 4631 

ICM mas simplesmente diferimento que desfiguraria o 
beneficio que legalmente lhes teria sido deferido. Como 6 
crescente o número de empresas que judicialmente plei
teiam o acolhimento dessa inteligência acerca do assunto 
-e estão tendo seus pedidos providos pelo Poder Judi
ciário -:- urge uma providência legislativa a respeito. 

A propósito, § 29 do útigo 19 da Constituição Federal 
estatui a faculdade de concessão de isenções de impostos 
estaduais e municipais pela União, por Lei mas em aten
.dimento a relevante interesse social ou econômico nacl~ 
nal. Pergunta-se então:_onde esse relevante interesse na
cional, numa fase crítica em que precisamente se busca 
conter as importações e não estimulá-las·, privilegiá-las 
diante do produto nacional? Onde esse relevante interes
se nacional, que não determinou isenção para os tributos 
arre.cadados pela União Federal? 

As pequenas e médias empresas nacionais, de regra 
adqUirem matérias-primas nacionais, sendo tributadas 
pelo ICM. Só grandes empresas nacionais e multinacio
nais aqui sediadas se privi!egiam com uma isenção qu' 
nos seus objetivos se dest.inaya a ser tão-somente u~ 
exoneração temporária, simples diferimento, para um 
momento subseqUente, da exigência do tributo devido. 

Alterada a Lei vigente - _como se nos afigura neces
sário, a incidência do ICM não ocorrerá Íla entrada mais 
será diferida para o ensejo da saída das mercadorias re-
sultantes da industrialização. 

Ante o aduzido, opinamos pela aprovação do substi
tutivo, da Comissão de Finanças, na forma da seguinte 
subemenda: 

Dá nova rida~ão ao inciso V do artigo ]9 da Lei 
Complementar D9 4, de 2-12-1969 estabelecendo o di~ 
ferimento do ICM, na importação de matérias-primas 
destinadas à ind~trializa~io. 

O Congresso Nacional deCreta: -

Art. }'i' O inciSo V do artígo 19 da Lei Complemen
tar n9 4, de 2 de dezembro de 1969, Passa a vigorar com a 
seguinte re4ação: 

.. Art. J'i' •••••• -· ._ •• ·~ •••••••••••••• ''" •• 
V .....:. As entradas de mercadorias importadas do 

exterior, quando destinadas á utilização como 
matéria-prima em processos de industrialização, em 
estabelecimento do importador, são fatos geradores 
de imposto sobre circulação de mercadorias, cuja 
inCidência ficará diferida para o momento da saída, 
do estabelecimento, dos produtos industrializados 
resultantes." 

Art. 29 _ Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 28 de setembro de 1983. -José 

FrageiÚ, Presidente em exercício - José Ignácio,-Rela
tor. - Pedro Simon - Hélio Gueiros - Passos Pôrto -
Severo Gomes - Martins Filho - Joio Calmon. 

O SR. PRESIDENTE (HenriqUe Santillo)- O Expe
dieÕ.i.e lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, projetas de lei que vão ser lidos pelo Sr. 
)9-Secretário. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO· N• 260, DE.1983 

Institui a figura do Achado Mineral 

O Cõrtgresso Nacional decreta: 
Art. }9 ·A pessoa fisica brasileira que encontrar uma 

ocorrência mineral em ârea não objeto de reque~ento 
de pesquisa, de autorização de pesquisa, de concesSão de 
lavra. de permissão de lavra garimpeira ou de registro de 
licenciamento e que, primeiramente, registrar o seu acha-
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do no Distiio do Departamento Nacional da Produçã.o 
Mineral- DNPM, a qual estiver jurisdicionada, terá -a 

qualquer tempo, direito a um royalty de l% do fatura~ 
menta líquido proveniente de qualquer venda de suas 
respectivas substâncías mirierais, resultante de atividade 
de lavra, quaisquer que sejam os seus regimes, de conces
são, de permissão de lavra garimpeira, de licenciamento 
ou de matrícula. 

Parágrafo único. O Ministro das Minas e Energia re
gulamentarã esta Lei através de Portaria, seinpre tendá o 
cuidado de estabelecer a maneira mais simples possível 
para a sua efetiva operacionalização, de forma a resguar
dar o eventual direito do interessado. 

Art. 2~' O DNPM fornecerá a pessoa física órasíleira 
que realmente tiver registrado primeiramer:ite qualquer 
achado mineral e cuja área estiver livre, um certificado 
que consignará o seu direito, COnforine disposto no arti~ 
go anterior. 

Parágrafo Único. O DNPM anotará, no livro de ri~ 
gistro respectivo, relativo aos alvarás de pesquisa, de 
permissão de lavra garimpeira, de registro de licencia~ 
mentouu-deconcessão de lavra, o direito preViSto no lú·~ 
tigo 19 desta Lei, bem como- o nome e endereço do seu 
beneficiário, sempre que a área objeto do achado min-e
ral resultar em alvará de pe:>quisa, alvará de permissão 
de lavra garimpeira, em registro de licenciarilento ou em 
decreto de lavar. 

Art. 39 O direito previsto no artigo lY desta Lei se 
aplica ao depósito mineral que esteja sitUado de_ntro da 
área quadrada ou remanescente, em caso de interferêi:tcia 
parcial, em que seus lados se alinham nas direções norte
sul e leste-oeste verdadeiros e cujos vértices estejam si
tuados a 5 km do centro geográfiCo da ocorrência mine
ral, definido pelo DNPM, objeto do registro como acha
do mineral, com quaisquer dúvidas sendo dirimidas por 
aquele Departamento que proferirá, sempr(.., J. decisão fi~ 
nal. a nível administrativO. --

§ IY O direito previsto no artigo 19 desta lei não -se 
aplica às substâncias minerais d_e_ emprego imediato na 
construção civil, formadoras das jazídas da Classe II, a 
que se refere o artigo 51' do Decreto-lei ·nll 227, de 28 de 
fevereiro de 1967 (Código de Mineração), as argilas em~ 
pregadas no fabrico--de cerâmica vermelha e calcário 
para uso na agricultura, como C\ T""t.ivo de solos. 

§ 2"' O direito previsto no arttgo lY desta Lei nã·o se 
aplica às ocorrências ritinerais que jâ sejam do conheci
mento do DNPM e por ele catalogadas. 

Art. 411 O royalty previsto nO ártigo llldesta Lei para 
todos os efeitos legais, será considerado conlõ cuSto 
quando da composição dos custos de lavra. 

Art. 59 Nos casos em que ficar comprovado pelo 
DNPM que o royalty. previsto no artigo 111 desta Lei en~ 
viabiliza a lavra, aquele Departamento, de forma: a-tor
nar viável o empreendimento mineifci, Poderá definir 
para o mesmo um novo valor, caso não haja acordo nes~ 
te sentido entre as p-artes. 

Art. 69' O DNPM só fornecerá o certificadO previsto 
no artigo 211 desta Lei se, realmente, o achado mineral 
configurar uma ocorrência mineral nos _termos universal~ 
mente aceitos e por ele considerado co_mo tal, tendo por 
base laudo técnico assinado por geólogo legalmente ha
bilitado de seu quadro de pessoal. 

Art. 7Y Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 811 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Este projeto tem por objetivo reparar uma- ín]üStiça 
que ocorre no País e àiar cOndições legais ao incentivo à 
descoberta de novos depóSitos minerais de importância 
para o Brasil. 

Em vários países-e Do Brasil vários depósitos minerais 
de grande expressão e, às vezes, de importância mundial. 
foram descobertos por simples curiosos. destituídos dos 
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conhecimentos técnico-científicos necess~riOS à procura 
e identific;ição das ocorrências minerais. Assim, fazen
deiros, garimpeiros, camponeses, etc, em suas andanças 
pelas diversas regiões do País, muitas vezes, deparam-se 
com rochas ejou minerais que lhes chamam atenção e, 
aqueles mais curiosos, ao coletarem amostras destes ma
teriais e ao enviá-las aos geólogos, criam condições para 
a descoberta de uma nova ocorrência mineral. Na imen
sa maioria das vezes estes reais descobridores nada ga~ 
nham com o seu feito, com -os resultados da descoberta 
indo, tão-somente, para empresas de mineração, geral
mente, estrangeiras. 

i:. de justiça, portanto, inserir na legislação minerária 
do País a figura do "achado mineral", não só para pre
mlar o esforço de nossas populações interioranas, bem 
como de eventuais prospectores individuais, como, tam
bém, no sentido de criar uma forma concreta de incenti
vo à procura de novas ocorrência minerais no Brasil. 

O royalty previstO no projeto foi concebido de forma a 
não criar entraves à viabilizaçã-o econ'ômica dos depósi
tos minerais, sendo perfeitamente suportável por qual~ 
quer empreendimento mineiro e, por Outro lado, trará 
uma recompensa justa ao descobridor da ocorrência mi~ 
neral. 

O projeto foi elaborado de forma a evitar a_ especu~ 

lação, tendo sído retirado da sua abrangência os mine~ 
reis de uso imediato na _construção civH, as argilas para 
cerâmiCa vermelha e o calcário para utilização na agri
cultura, como corretivo de solos, bem como todas aque
las o_corrências m~nerais que já sejam do conhecimento 
governamental, de forma que o "achado mineral" seja 
realillente inédito. Por outro lado, o "achado mineral" 
não poderã ser um simples indfcio, devendo constituir-se 
em uma real ocorrência mineral nos termos aceitos Uni
versalmente pelos geólogos. 

Esperamos ter demonstrado o alcance do projeto no 
sentido de incentivar a procura de novas ocorréncias mi
nerais por este País afora, criando perspectivas concretas 
para a avaliação e definição de novas jazidas, aumentan
do o esforço de geração de reservas minerais a um nível 
ade_cjuado às imensas necessidades do Brasil, ainda hoje, 
pesadamente dependente do sub solo estrangeiro. 

Esta.é a meta principal deste projeto. 

Sala das Sessões, 4 de outu_b_ro de 1983.- Lâzilro Bar
boza. 

(Às Comissões de Constituição e JuStiça e de Mi
nas e Energia.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 261, DE 1983 

. Dá nova redação a dispositivo da Consolidação das 
Leis do Trabalho, elevando para 50 anos o limite de 
idade exigido dos candidatos a ingresso na magistra~ 
tura trabalhista. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. Jl' O§ 411 do art. 654, da Consolidação das Leis 

do Trabalho, passa a vigorar com a seguinte alteração: 

a) idade entre vinte e cinco e cinqOenta anos; 

Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 31' Revogam-se as disPosições em cOntrário. 

Justificação 

Pela redação vigorante da alínea a, do § 49 do art. 654 
da CLT, os candidatos somente serão admitidos à ins~ 
crição, nos concursos para Juiz da Justiça do Trabalho, 
se tiverem idade entre vinte e cinco e cinqOenta anos, di
go, entre vinte e cinco e quarenta e cinco anos. 
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Entretanto, quando se trate de concursq para Juiz da 
Justiça Federal, organizada na forma da Lei n~> 5.010, de 
30 de maio de 1966, os candidatos podem ter até cin
qOenta anos de idade (art. 2t, 1). 

Só esta discriminação justifica a ã.iteraçào aqUi pleitea
da, tanfo mais que a Justiça do Trat?alho c a Justiça Fe
deral pertencem, ambas, à esfera federal. 

Sala das Sessões, 5 de outubro de 1983. -Ne'lson Car
neiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

Consolidação das Leis do Trabalho. 

Dos presidentes das Juntas 

Art. 654. O ingresso na magistratura do trabalho 
far-se-á para o cargo de juiz do trabalho substituto. As 
nómeaçQes suhseqOentes por promoção, alte~nadãmen
te, por antigUidade e merecimento. 

§ 111 Nas 7• e 8• Regiões da Justiça do Trabalho, nas 
localidades fora das respectivas sedes, haverá suplentes 
de juiz do trabalho presidente da junta, sem direito a 
acesso, nomeados pelo Presidente da República, dentre 
brasileiros_, bacharéis em direito, de reconhecida indonei~ 
dade moral, especializados em direito do trabalho, pelo 
período de 2 {dois) anos, podendo ser reconduzidos. 

§ 211 Os suplentes de juiz do trabalho receberão, 
quando em exercício, vencimentos iguais aos dos juízes 
que substituírem. 

§ 39 Os juízes substitutos serão nomeados após apro
vação em concurso público de provas e títulos realizado 
perante o Tribunal do Trabalho da RegiãO, válido por 
dois anos e piOrrogável, a critério do mesmo órgão, por 
igual período, uma só vez, e organizado de acordo com 
as instrUções -ex-pedidas pelo Tribunal Superior do Tra~ 
balho. 

- Reda~ão d:~da pela Lei n9 6.087, de 16 de julho de 1974 (0.0., 17-7· 
1974): 

§ 4Q Os candidatos inscritos só serão admitidos ao 
concurso após apreciação prévia, pelo Tribunal Regio
nal do Trabalho da respectiva Região, dos s_eguint_es re
quisitos: 

a) idade maior de 25 (vinte e cinco) anos e menor de 
45 (quarenta e cinco) anos; 

?! idoneidade para o exercício das funções. 

( Â,ç Comissões de Constituição e Justiça e deLe
gislação Social.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 262, DE 1983 

Institui nas empresas industriais e comerciais com 
mais de SOO empregados o serviço de assistência so~ 
clal. 

O CongresSo Nacional decreta: 

Art. (9 Fica instituído nas empresas industriaiS eco
merciais com mais de quinhentos (500) empregados o 
serviço de assistência social. 

Art. 211 O serviço de assistência social destina~se ao 
atendimento permanente dos empregados e de seus de

- pendentes e serâ desempenhad_o por assistente social ha~ 
bilitado. 

Art. 39 O número de assistentes sociais serâ acresci~· 
do de mais um para cada grupo de quinhentos (500) be
neficiários, computados empregados e dependentes. 

Ai"t. 411 Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. s~ Revogam~se as disposições em contrârio. 
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J ustifica~ào 

O projeto de lei que submetemos à apreciação do ConM 
gresso Nacional tem dois objetívos, ambos de interes~~ 
social. O primeiro se dirige à grande classe obreira que 
constrói a grandeza do Brasil: os trabalhadores. O se
gundo tem em mira a valorização do trabalho humani
tário dos Assistentes Sociais, e Cujo mercàdo de tiabalho 
se busca ampliar. 

O avanço tecnológico dos nossos dias e a industriali
zação sempre crescente, que caracterizam-o mundo nio
derno, geram conflitos de toda ordem, que atingem to
das as camadas sociai's. 

Numa corrida desenfreada para a conquista de maio
res riquezas, o homem vai ficando ao abandono, esqueci
dos os seus valores transcendentais e, às vezes, compara
do, apenas, à peça de qualquer máquina, que desgastada, 
pode ser substituída por outra. 

Hã uma série de conflitos dt! natureza individual, fa~ 
miliar e social, que atorme11tam a pessoa humana e mui~ 
tos desses conflhos surgem no próprio ambiente de tra~ 
balho. 

A proposição que apreSentamos destina-se a propiciar 
aos trabalhadores uma orientação segura na solução des
ses problemas, a ser dada por profissionais competentes 
e dedicados, que são os assistentes sociais, formados com 
essa finalidade, com esse objetivo. 

Se os problemas sociais existem e há meios-para que 
sejam debelados, ou pelo menos, minimizados, não pode 
o legislador permanecer de braços cruzados, mas criar 
condições para o seu não agravamento, através de medi
das legislativas, como a que ora se propõe, baseada em 
projeto de lei do ex-Deputado Francisco Amaral. 

Sala das Sessões, 5 de .OUtubro de 1983. __ Álvaro 
Dias. 

(Às Comissões de cOnstituição e Justiça e .de Le
gislação Social.} 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Os pro
jetas lidos serão publicados e remetidos às comissõ_es 
competentes. 

Sobre a mesa, comunicação cjtfe--va-i sú lida pelO-Sr. 19-
Secretário. 

E lida a seguinte 

Ofício n9 376/83 
Brasília, 5 de outubro de 1983 

Senhor Presidente: 
Nos termos regimentais, indico a V. Ex' os nomes dos 

Senhores Deputados Nilson Gibson, Clarck Platon e As
sis ca:ntifO pãri:t integrarem, em substituição aos Senho
res Deputados Ney Ferreira, Maçao 'T'adano e Simão 
Sessim, a Comissão Mista iilclnD.-óidã~ di! estudo e parec_er 
sobre o Projeto de Lei n9 lO, de 1983·CN, que fixa os efe
tivos da Força Aérea Brasileira em tempo de paz, e dâ 
outras providências. 

Aproveito o ensejo para renovar a V. Ex' meus protes
tos de estima e consideração. 

Nelson Marchezan, Líder do PDS. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) -Serão 
feitas as substituições solicitadas. 

Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida pelo Sr. 1"'-
Secretário. 

.S lida a seguinte 

5 de outubro de 1983 

Senhor Presidente:: 
Nos termos do artigo 86 do RegimentQ Interno tenho 

a honra de submeter a Vossa Excelência o -nome dos 
nobres senhores Senadores abaixo relacionados para 
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comporem as Comissões Perman-entes do Senado Fede
ral que ainda se encontram i_ncompletas. 

São as seguintes as Comissões e Seus membros ora in-
dicªdos: . 

-Comissão de Constituição e Justiça 
Senad_or Almir Pinto, como Suplente; 
-. Cornissàq de Legislação Social 
Senador João Lúcio, como Suplente; 
-Comissão de EConomiã --
Se:~ador Octávio Cardoso, como Suplente; 
-Comissão de Finanças 
Senador Passos Pôrto, como Suplente; 
Senador Almir Pinto, como Suplente. 
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce

lência protestos de minha elevada estima e distinta consi
deração. 

Aloysio C'ha1'es, Líder do PDS. 

O" SR. PRESIDENTE (HenriqueSantillo) --A comu
õiCação lida vai à publicação. 

Sobre a mesa, comunicação qUe v_ai ser lida pelo Sr. 19-
Secretârio. 

E Ilda a seguinte 

Brasfiia, 5 de outubro de 1983 

Senhor Presidente: 
- Levando em conta o empenho do Governador I ris Re

zende, do meu Estado, (doe. anexo), venho1 na formare
gimerital, requerer a necessária licença para, a partir do 
dia 5 do corrente mês, afastar-me dos trabalhos da Casa 
e assumir a Secretaria de Estado das Minas, Energia e 
Telecomunicações do GoVerno -de Goiás. 

Na oportunidade reapresento a V. Ex• e aos no~sos 
dígnos pares, as exPressões do meu mais alto apreço e 

--consideração. 
Lázaro Barbosa. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) - A ma~ 
téria vai à publicação. A Presidência tomará as provi
dências necessárias no sentido de ser convocado o su
plente. 

Há oradQres inscritos. 
ConcedO a palavra ao nobre Senador Almir Pinto. 

O SR. ALMIR PINTO PRONUNCIA DISCUR
SO QUE, ENTREGUE À REVISÀO DO ORA
DOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDI!:NTE (Henriq~:~e Santillo}- Conce
do a palavra ao nobre Sr. Senador Roberto Saturnino, 
como Lfder. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PDT- Rl_Como 
Líder, pronuncia o segulnte discurso. Sem revisão do 
orador,) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Abordarei dQis assuntos no breve pronunciamento de 
hQje. Ao primeiro não me quis referir nestes últimos dias 
que passaram, em razão de todo esse clima de tensão que 
o Congresso viVeu, resultante, desta falsa crise decorren~ 
te do caso da punição do Deputado Mário Juruna. 

------sr. Presidente. algo não pode deixar de ser abordado, 
no Congresso Nacional. 

Trata-se do incidente ocorrido no Comando Militar 
dOPlallaito, há poucos dias, e que terminou com a pri
são do Capitão Sérgio Etchegoyen, determinada pelo 
Chde do Comando Militar do Planalto, o General New-

~ tori cruz . 
Não quero, Sr. Presidente, entrar no mérito, não que

ro julgar da justiça, ou não, da punição aplicada ao Ca
pitãO Sérgio. Trata-se de assunto estritamente militar e 
nã.o- nos caQe_- penso eu - estar a nos envolver nesses 
assuntos internos das Forças Armadas. 
- O noticiário que saiu pela imprensa ,dã conta de que o 

Genei3f Newton Cruz teria sido prepotente na sua ati tu-

Quinta-feira _6 4633 

de, teria utii_izado _até mesmo termos grosseiros na pre-
leção que fazia aos· oficiais. · 

-Tendo em vista que o conhecimento que nos chega é 
aquele exclusivamente dado através da imprensa, tam
bém não quero entrar no assunto por este ângulo, por 
esta porta. Faço~o, Sr. Presidente, por outro lado. ~que 
o fato em si mer_ece a atenção e o protesto dos congressis
tas deste Pais, porque o General-Comandante das Guar
nições do Pla~alto, General Newt~m Cruz- é fato n<?ti
dado. e não- desmentido - reuniu uma centena de ofí
cra:rs-~de Pateiltes"díve"rSas,-no ámbito do seu Comando, e 
fez uma preleção, na qual com conceitos desabonadores, 
atingiu o Congresso Nacional, atingiu os partidos políti
cos, atingiu a classe política, de modo geral, atingindo 
também oficiais da reserva que estão convocados e têm 

-vindo depor em Comissões Parlamentares de Inquérito, 
como sendo indignos, pelo fato de, obedecendo a uma le· 
gislação, a uma obrigação legal, comparecerem às CPis, 
uma vez convocados a prestar depoimentos. 

Este fato é_ que é grave, Sr. Presidente, este fato é que a 
nós, congressistas, interessa. Um General de alta paten
te, um General do Exército brasileiro, um General-de
divisão, reúne seus comandados e faz uma preleção atin
gindo as instituições-do Pafs, com termos desabonadores 
aos congressistas, os parlamentares, os partidos e os 
políticos em geral, e aqueles oficiais que, por força de lei, 
têm comparecido às CPis. 

Tal fato, Sr. Presidente, não pode ficar, sem um pro
testo de ~ossa p8fte. Não vamos aqui, num gesto infan
til, pretender que seja punido o General Newton Cruz, 
porque estamos diante de uma realidade que todos nós 
temos obrigação de conhecer e de tratar como adultos 
que somos. Entretanto, também riàO podemos deixar 
sem um protesto e registrado nos Anais desta Casa, que 
esta. é uma atitude que não é digna de um oficial do Exér
cito brasileiro, _muito menos de um oficial general. 

Sr. Presidente, fica aquí a indagação: estará isso acon~ 
tecendo em outros quartéis deste Pais? Será esse um há
bito de_ oficiais de alta patente reunirem seus comanda
dos para fazer pre\eções e, durante essas preleções, atin
girem instituições do ~aís, políticos, _partidos e congres
sistas d-e um modo geral? 1:. uma indagação que fica, Sr. 
Presidente. Por que fica? Porque nos chegam notícias de 
q.ue iss_'? t.eria aCoritecido_ Outras vezes, em outras.depen
dências militãres. Nào tínhamos feito nenhuma referên-

- cia~ porque não tfnhamos nenhuma confirmação. Agora, 
com o noticiá.r:io da imprensa não desmentido, fato con~ 
crcto que todo o País tomou conhecimento, cabe a nós 
congressistas lavrar aqui o nosso pr9_testo. 

Ê o que estou fazendo na tarde de hoje, como primeiro 
assunto desse meu pronunciamento. 

o segundo aSSunto, Sr. Presidente, diz respeito à taxa 
de i_nflaçào _que os jornais de hoje publicam para o mês 
de setembro findo, 12,6% de inflação sobre toda aquela 
elevação já ocorrida nos meses anteriores do corrente 
ano. Aonde vamos chegar, Sr. Presidente? Disse eu no 
início do ·ano, aà tomar conhecimento dos rumoS pelos 
quais se enveredava a política econômica do País, que 
iríamos chegar a 200% de inflação este ano. E como sem
pre fui tomado como pessimista, como agourento, en
fim, todos aqueles adjetivos quejâ estou habituado are
ceber por parte dos comentaristas ligados ao Governo. O 
fato aí estâ, mais 12,6% de inflação durante o mês de se
tembrO. E outubro? E novembro? E dezembro? Aonde 
vamos parar? O Senhor Presidente da República, em São 
Paulo, hã poucos dias atrás, disse que "isso não pode 
continuar". O Presidente da República disse:: "isso não 

--pode continuar'', Mas afinal de contas, quem é que está 
determinando que isso _continue, se não o p_róprio Presi-

-- dente da República? Afinal; quem é o responsável pela 
política económica que está conduzindo a esses resulta
dos, se não o Presidente da República. Dizer-se que é o 
Sr. Delfim Netto, eu já não aceito mais, porque o Presi
dente da República está mais do que alertado, advertido 
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por todos que têm conversado com ele ultimamente, pe
los notici_ários da Imprensa, pelas observações e comen
tários de empntSários, dé líderes trabalhistas, de parla
mentares de seu próprio Partido, e simplesmente resolve, 
incomPreensivelmente, naquela sua obstinação inint_e
legível para nós, manter tudo como está, os miilistros, a 
política,·a direção, tudo dentro daquele caminho traçado 
que sempre classificamos como sendo conducente a esse 
estado de coisas que aí está. 

Então, o Presidente dizer .. isto não pode contínuar", 
para nós soa como um absurdo. Se isso não pode conti
nuar, Sua Excelência que mude as coisas, porque ores
ponsável é oYresidente João Baptista Figueiredo e não 
outro cidadão qualquer deste País. O Presidente.díss.e: 

"Não aceito mais esse estado de coisas; temos 
que parar a inflação; se segurem que eu vou pisar ·no 
freio." 

Acho que Sua Exce:lên_cia, que já está pisando, está pi~ 
sando no pedal errado; deve estar pisando no pedal da 
embreagem, porque o fato é que não há nenhum resulta
do. De todas essas pisadas que Sua Excelência tem dado, 
durante esses últimos anos, e particularmente esses últi
mos meses, o resultado está aí, a íriflação a chegar aos li
mites a que chegou. 

Dizemos nós Cjue o assunto da dívida externa é funda
mental, é o condidõnanie Principal de tudo. Não vamos 
esquecer que internamente niiiifa coisa poderia ter sido 
feita, muita coisa poderia ter sido modificada para 
reduzir-se, sim, o déficit público de uma maneira a não 
atingir os salários dos trabalhadores e não derrubar a 
economia do jeito que ela foi derrubada, muita Coisa po
deria ter sido feíta ti.o sentido de combater a especulação, 
a espe_culação fiilã"il.Ceíra -em Pã!t1Cúlar, muita cciisa pO
deria ter sido feita para reduzir esse-endividamento infer
no, que é tão irresgatável quanto o externo, e nada foi 
feito. As discussões se encaminham muito naturalmente 
para a questão da dívida externa, e não queremos de 
modo algum reduzir a sua importância, ma-S o TãlO é que 
as coisas no âmbito interno estão ficando de tal maneira 
graves que daqui a pouco vamos dizer até que o proble
ma da dívida externa já não tem quase importància. A 
inflação, a recessão, o desemprego, a especulação desen
freada, tudo isso atingiu limites que levará a·uma eXplo
são incontrolãvel, a algo que ficarã como uma frage·día 
na nossa História. 

E o responsável chama-se João Baptista Figueiredo. 
Não é nem mais o sr--:- Delfim Netto, que está lã porque 
ele assim o confirma, porque ele assim quer, porque-ele 
assim o determina; por conseguinte, se ele está inconfor
mado com o estado_ de. coisas, cabe a ele, como Presiden~ 
te, mudar essas cojsas, tomar as medidas, mudar os mi
nistros e mudar a política, convocar a classe empresarial, 
a classe trabalhadora e os Partidos PolítiCos-para um en
tendimento nacional, que é possível. Afirmo que é possí
vel chegarmos nós, parlamentares, congressistas, a um 
entendimento interpartidário que determinará uma deci
são neste País, a qual ninguém terá coragem de se con
trapor, nem mesmo o Senhor Presidente da República. 
Então, ao dizer que o responsável número um é o Presi
dente da República quero, também, chamar à responsa
bilidade os nobres colegas, no sentido de que nos sente
mos, que aprovemos as proposições, as iniciativas ·que 
têm sido apresentadas, como o requerimento do Senador 
Henrique Santíllo, no sentido de se formar uma iristâncía 
interpartidária capaz de analisar com_ urgência esses 
problemas e determinar uma solução, extraída de um 
consenso de todos os Partidos, que afirmo que seja possf~ 
vel. 

Afirmo que nesta situãção de gravidade e de crise que 
estamos vivendo, seremos capazes de obter um entendi
mento interpartidârio nascido aqui do Congress_o e que 
terá confrontação de nenhuma outra força política ou 
econômica neste País. 
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O Sr. Alberto Siha - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ROBERTO SA TURNINO- Com muito pra~ 
zer. 

O Sr. Alberto Silva- Apenas para fazer uina pequena 
colocação ao discurso que V. Ex• faz nesta tarde. Ontem, 
a proposição do nobre Se]Jado_r Henrique Santillo foi 
derrubada pelo Partido do Governo. 

O SR. ROBERTO SATL'RNIN0-0 que é lamentá
vel, absolutamente lamentável. 

O Sr. Alberto Silva- V. Ex•, em muito boa hora, co
loca essa proposição. Todos os representantes da Opo~ 
sição, aqui, estão prontos para esse entendimento. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Estão prontos, 
desejosos e conscientes da importância dessa iniciativa, 
conscientes da importância que hoje tem o Congresso 
Nacional, que vai·se afirmando de episódio a episódio, 
que vai~se afirmando como Poder de episódio a episódio, 
nos últimos meses, nas últimas semanas, em particular, e 
vai sendo acatado exatamente porque é uma instância de 
Poder legítima, e que representa, efetivamente, o povo e 
a Nação brasileira. Então, se nós aqui formos capazes, e 
seremos capazes desde que haja disposição, de sentarmo
nos à mesa, uns com os outros, de partidos diferentes, e 
tirarmos um consenso e alguns pontos principais de mo~ 
difie4ção da política económica, não haverá força que se 
contraponha a nós nessa decisão, e o País será salvo pela 
via política do entendimento e da negociação interparti~ 
dâria. 

Sr. Presidente, se o Presidente não aceita mais o estado 
de coisas em que está o País, nós não aceitamos essa de
claração, nós da Oposição não aceitamos essa decla
ração. O Presidente não tem direüo de se criticar a si 
mesmo, desde que ele tem a prerrogativa e a possibilida
de de, pela sua açào, pela sua decisão, mudar as coisas. 
Pois que mude! Se não está satisfeito, ele que mude, por
que só ele é que tem a prerrogativa constitucional de de
mitir o Ministro e de mudar a política económica. É o 
que ele deve fazer e não ficar: a, dar esse tipo de_ decla
ração, que não convence mais a ninguém e que só faz 
desmoralízar ainda mais a sua imagem, já lioje tão des
gastada pelo estado de coisas em que foi jogado este 
País, resultado da política _económica que sempre temos -
combatido. 

Era isto, Sr. Presidente, que eu queria dizer na tarde de 
hoje. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) -Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Alberto Silva. 

O SR. ALBERTO SILVA (PMDB- PI. Pronuncia o 
seguinte disc_urso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Mais uma vez tenho que voltar ao tema do Nordeste, 
porque- eu estou vindo de lá e as coisas estão cada vez 
pior. 

Há alguns dias atrás, ocupei esta Tribuna para 
lembrar uma proposta feita pelo Senador Virgílio Távo
ra, para que discutíssemos aqui os grandes temas que in~ 
teressam ao povo brasileiro. 

Como o problema nordestino é tão grava quanto o da 
dívida externa, após vãrios debates_em que muitos de 
nossos colegas com assento nesta Casa intervieram, pro
pus que se constituísse_ uma Coni.issão interpartidária, e 
fôssemos ao Ministro Andreazza, no sentido de determi
nar algumas providências em que consideramos da 
maior importância. 

É que, Sr. Presidente, Srs. Senadores- e aqui, eu gos
tasria de chamar a atenção dos representantes do Nor
deste nesta Casa - estou informado, e seguramente in
formado, de que, dentro de dois meses mais, 40 dos gran
des açudes do N ardeste estarão secos. Cerca de 200 dos 
menores jã o estão. 
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Considerando que a SUDENE mantém hoje mais de 
3.000 carros~pipa distribuindo água em vasta região do 
semi·árido nordestino, fico mais do que preocupado, 
quando lembro que, não havendo onde apanhar água, 
salvo nos poucOS açudes que ainda não secaram, o que 
vai acontecer aos cinco milhões de seres humanos que es
tão vivendo, hoje, praticamente dos carros~pipa da SU
DENE e dos minguados 15.000 cruzeiros mensais que o 
Governo paga aos flagelados da seca? 

Propus que o Ministro Andreazza determine ao 
ONOCS, após reunião com a SUDENE e com o apoio 
do CTA, que aquele órgão assuma o comando de uma 
operação que chamaremos, provisoriamente, de "água 
imediata para o Nordeste a partir de nuvens". 

Para isto, e para não se perder mais tempo, seriam 
aproveitados os aviões existentes no Nordeste para nu
cleação artificial, já equipados, contrando-se e 
treinando-se os pilotos necessários, inclustve para ope
ração noturna. 

Seriam destinados recursos especiais para esta ope
ração, e o CT A supervisionaria as ações em áreas críticas 
previamente escolhidas, visando principalmente fazer 
chover nestas áreas para resolver, de imediato, o proble
ma água para as frentes de emergência e para grandes ci
dades como Fortaleza e Recife. 

Mas Sr. Presidente, Srs. Senadores, enquanto estas 
providências forem sendo adotadas, não posso deixar de 
trazer, aqui e agora, outro tema que me parece tão grave, 
ou mais, do que a iminência do desaparecimento da água 
em muitos açudes do Nordeste, dentro de dois meses. 

Quero referir-me ao estado de nutrição daquele mi
lhão de flagelados das frentes de _emergência, homens, 
mulheres e _crianças que aparecem na televisão, magérri
mos, estampando em suas fisionomias o estigma da fom:e 
crônica. 

Vamos reptir, aqui, o que dissemos na última vez: so
mos-amigo pessoal do Ministro Mário Andreazza _desde 
os tempos em que fomos Governador. Não podemos 
deixar de fazer esta colocação. Afinal de contas, o Minis
tro Mário Andreazza é um militar com curso de Estado
Maior. 

Será que não percebe que a situação do Nordeste é 
uma calamidade semelhante a uma guerra? Que nas fren
tes de combate estão um milhão de nordestinos, e que na 
retaguarda, só de membros de suas famílias, estão mais 
cinco milhões de seres humanos, dependendo dos 15.000 
cruzeiros mens<i.lS'? Será. qUe ele não percebe que, sem or
ganizar a retaguarda com o apoio logístico necessário, a 
guerra está perdida? E o pior é que o preço da derrota é a 
morte de milhares de patrícios nos:ms, o quejá está acon
tecendo e ninguém se dá conta de mais esta desgraça? 

Ontem mesmo, o Senhor Dinarte Mariz anunciava 
gente morrendo no seu Estado, por inaníção, por falta de 
alimentação. No meu Estado, tenho informações seguras 
de vários municípiOs do Sul do Estado onde isto estã 
ocorrendo. 

Explica-se, Sr. Presidente e Srs. Senadores: 
Não é de hoje que a pobreza do Nordeste se traduz de 

forma assustadora na fome crônica daquelas popu
lações. 

Já houve quem fazendo um estuto do problema, vati
cinasse que o homem nordestino estã diminuindo, e ali 
acabará se formando uma sub-raça, em nada dignifican
do a política econômica adotada pelo Governo. 

Ora, Senhor Presidente, Senhores Senadores, se de um 
mogo geral o homem rural do Nordeste já vem sofrendo 
hã anos esta deficiência alimentar, imag'ine-se depois 
destes cinco anos de seca. 

Por outro lado, é de todos conhecido o fato de que um 
homem normal necessita ingerir alimento que lhe garan
tam um mínimo de 2.400 calorias/dia. 

Estes alimentos devem conter carboidratos, proteínas 
etc., em quantidade suficiente para manter vivo um ser 
humano. 
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Também ê fato conhecido que, se alguém quer ema
grecer, basta praticar um exercício físico determinado, 
que obrigue o organismo a queimar estas calorias~ Quan
do o homem é bc:m alimentado-. ele se preocupa em quei
mar apenas o excesso de calorias. 

E quando ele não recebe sequer alimento, com um 
mínimo de 2.400 calorias diárias? O -que aconteCe? O or
ganismo queima as c:.llorias, retirundo-as do organismo, 
e o result<Jdo é o emagrecimento excessivo do ser huma
no. 

Quem tiver um mínimo de sensiblidade_, um mfnimo 
de respeito pela pessoa humana, não aceitã Sem Um pro
testo, e veemente, o que estão fazendo cOm os nordesti
nos nas frentes de emergência. Aquelas fisionomias es
quálidas, magras, tristes, que a televisão mostra, é ore
sultado de trabalho físico exagerado, sem o necessãiíó-
alimento. 

J9-0s 15.000 cru~iros mensWs não dão para com
prar as calorias que uma famífia necessita para se manter 
viva. 
2~'- E ainda mais, rec_ebendo o dinheiro com o atraso 

de mais de um mês, como vem acontecendo, aí a coisa 
assume proporções de verdadeira calamidade. 

3Y- Mesmo com atraso, afinal os fiagelados re<:ebem 
!5.000 cruzeiros por mês. 1:: com este dinheiro, que não 
dá para nada, é que eles têm que suprir as necessidades 
da f<Jmí!ia, mas comprando o quê? A economia do Nor
deste, depois destes 5 anos de seca, está simplesinente ar
razada. Nllo existem gêneros alimentíCios para serein 
vendidos aos falgelados, nem os pequenos comerciantes 
daquela região têm capital para comprar estes gêneros e 
vender aos flagelados, sem saber se vão receber. 

O Sr. Dinart(' Mariz- V. Ex~ permite um aparte? 

O SR. ALBERTO SI LV A - Com tod~ o prazer, 
nobre Senador Dinartl! Mariz. 

O Sr. Dinartc Mariz- Nobre Senador, eu estava em 
meu gabinete, escutando os debates sobre a situação do 
Nordeste e resolvi chegar ao plenário, pa=ra que m-e fosse 
permitido um aparte, esdarccendo a situação do Rio 
Grande do Norte, que é iguã.I à dÕ ceará, Piauí e de- to
dos os Estados do Norte. É a impressão que me dá. Eu 
ouvi falar em pessoas emagrecidas, abatidas por falta de 
alimento~ O caso ê gravíssimo. Quero -acrescentar- ao dis
curso de V. Ex' que foi o próprio coronel do Exército 
que dirige as frentes de sCrvlÇo na. minha região -que me 
informou, depois de ter mandado fazer uma pesquisa, 
depois de verificar o quantO um homem necessitava para 
se alimentar dentro da carestia em que nós nos encontra
mos - e deve ter sido naquela época em que o custo de 
vida aumentava maiS- o coronel calculou que eram ne
cessárias 17 mil cruzeiros para um homem se alimentaf 
durante 30 dias. 

O SR. ALBERTO SILVA- Uma pessoa. 

O Dr. Dinart(' Mariz- Uma pessoa, um único ope
rário. Então eu perguntei qual era o comportamento da 
frente de serviço e ele me disse: "Nós temos instruções 
para admitir famílias de até 5 pessoas, colocando uma 
pessoa da família para ganhar 15.300 cruzeiros por mês. 
Então, não se precisa dízer mais nada: nada mais. Basta 
dizer que na frente de serviço, pelo menos no Rio Gran
de do Norte- pare_ce que no Ceará ê diferente; ontem 
nosso colega o Senador José Liils disse que lá é diferente, 
parece que eles colocam à vontade os membros da 
família capazes de trabalhar - jâ no Rio Grande do 
Norte a coisa chegou ao ponto de as mulheres serem 
proibidas de trabalhar. E teffi outra coisa mais séria ain~ 
da: ê proibido o trabalho nas sedes dos municípios. Ora, 
meu caro Senador, proibir o trabalho na sede? Esse povo 
não está fazendo nada; essepovcrcaminha quilômetros e 
quilômetros e depois volta? Isso é uma brincadeira! Es
tão brincando com o povo, com a fome do -povo! E: o que 
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está havendo com ele: o povo leva 4 horas saindo das ci
dades, é levado para o interior do município, porque a 
SUOENE proibiu o irabalho na sede do Município, E 
incrfvcl o que está ocorrendo. Então deviam os nos reunir 
e- fuzcr uma proposta, ou por outra, pedir aos Governa
dores que se unafr! e exijam uma solução. 

O SR. AI.BERTO Slt\'A- Eu tenho uma proposta, 
S.enador: depois eu f<Jlo. 

O Sr. Dinarte Mariz- Porque a minha impressão é a 
de que se devia entregar tudo isso talvez para o Exérci
to ... 

O SR. ALBERTO SILVA- Talvez ao DNOCS. 

O Sr. Oinarte Mariz-. , e se modificasse totalmente 
o que está ocorrendo. O Exército tem condições_ de ado· 
t;Jr uma logística de guerra para deixar, em cadà centro, 

- o abastecimento necessário para aquele número de ope· 
r:.írio que está carente. 

O SR. ALBERTO SILVA- Absolutamente_correto. 

O Sr. Dinarte Mariz - Sem isso, começa-se a ver o 
povo morrer de fome, e já está morrendo no Rio Grande 
do Norte. Eu já denunciei, em telegrama ao Presidente 
-da República, ao Ministro Mário Andreazza, que tem 
andado muito, tem assinado muitos convênios com a 
Administmção, mas tenho a impressão de que, quando 
ele vai a uma frente de serviço, ele vai naturalmente 
acomprtnhado de pessoas, numa espécie de publicidade, 
para chegar e passar algumas horas aH, numa pubUcida
de de rádio e até de televisão. Ele chega na frente de ser
viço para distribuir umas bolsas de alimentos que não re
solvem nada. Nós não temos condições, nenhum Estado 
tem condições de manter uma logística capaz de alimen
tar o povo faminto, como está, sem uma coisa ordenada. 
Agora, é necessário_ que se exija, que se dê trabalho a 
quem está com fome. Uma mulher com 3 ou 4 filhos me
nores veio a se alistai-, agOra, depois que eu denunciei ha
ver uma se suicidado, deixando numa carta que preferia 
a morte do que ver suas filhas_ caídas de fome. Então, 
~a~ ã situação do Nordeste: temos que tomar um com
porta;mento, uma atitude, naturalmente através dos nos

- ~,o.s ~overnadores. Ainda ontem conversei ctlm o Gover
nador do Rio Grande do No_rte e ele, apesar de ser um 
homem jovem, trabalhador, está_ cansando. I! isso que V. 
EX' eSta- vendo: um indivíduo passa um mês para pagar 
aquele que está com fome; mas se o sujeito sai de casa, 
não tem o _que comer e vai para a frente de serviço, essa 
frente de serviço que, vamos ver, é uma desmoralização, 
porque todo mundo está sabendo que aquilo não vale 
nada. Estão falando que estão construindo 70 mil açu
des. Não é exato. então, o Nordeste_ está .servindo de 
quê? Estão brincando com o Nordeste. Esta é a situação. 
E ainda se diz que lá na nossa região estão gastando uma 
fortuna ilos EStados com os fafnintos. Mas nós não te-

- mos nenhuma obra; pelo menos, no meu Estado do Rio 
Grande do Norte; não temos mesmo naquelas em que o 
GO-verno esteja gastando em algo que tenha sentido eco
nômico para o futuro com relação à seca. Estão gastan
do dinheiro apenas, e mail Então, o que estão fazendo é 
brincar com a. nossa pobreza, com a nossa miséria e com 
a· fome do povo! 

-0 SR. ALBERTO SILVA- Muito obrigado, nobre 
Senador. 

O Sr. Gastão Müller- Permite· me V. Ex' um aparte? 

O S-R. AfBERTO SILVA- Um momento, Senador_, -
cu -darei o aparte em seguida. Apenas eu gostaria de 
agradecer ao eminente Líder e companheiro desta Casa, 
por todos nós querido e respeitado, o no_b_re Senador D_i· 
mifte Mariz, pela justeza da colocação que faz e que enri-
quece este meü discurso. -
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Nobrt:: Senador, V. Ex' estava no seu Gabinete e ouviu 
o que comecei a -dizer_ Eu disse cxu.tamente isso: nós esta---
mos numa guerra, onde temos um milhão de homens 
alistados nas frentes de emergência, e com mais cinco mi-
lhões na retaguarda, e ainda não se organizou essa guer>~ "
ra - aquilo como bem disse V. Ex' - a logística da 
guerra, a retaguarda, o alimento necessário para manter 
as pessoas vivas. E eu fiz uma incursão no reino da nu-
trição, sem ser um especiaHsta, mas as tabelas revelam 
que uma pessoa para viver normalmente tem que come-r 
2.400 calorias, por dia, e isto senão gastá-la em exercício 
físico exagerado. Os homens saem de casa, não comem 
nada, andam dez quilômetros e apanham a enxada; pas-
sam 8 horas ao sol, gastando energia. Se ele não fecebeu 
nem as calorias para mantê-lo vivo, e com um trabalho 
desse, de enxada, não fazendo nada, porque aqueles bar-
reires de nada valem, a primeira enxurrada que vier leva 
tudo. 

V. Ex~ foi em cima da questão. Ele vai emagrecer, vai 
morrer de fome, como jã está acontecendo... -

O Sr. Dinarte 1\:lariz- Sr. Senador, apenas mais uma 
interferéncia. E o pior, meu caro colega, é que as mulhe
res estão se alistando; estão tirando as mulheres de sua 
casa ... 

O SR. ALBERTO SILVA - Desorganizando a 
família. 

O Sr. Dinartc Mariz- ... para organizar o trabalho 
na cidade, limpeza da cidade, alguma coisa que fosse ú~ 
til, mas não tirando as mulheres, para elas caminharem 
8, lO, 12 km ... 

O SR. ALBERTO SILVA - Para nada. 

O Sr. Dinartc Mariz - ... e depois voltarem para as 
suas casas. Não deveriam fazer a mulher abandonar o lar 
para sair. E o pior é o seguinte: é que as mulheres para 
sair, elas não vão caminhando, não vão a pé, elas têm
porque lá no sertão hoje não existe animal para ninguém 
caminhar- elas têm que alugar um caminhão para pa
gar no fim do mês, quando elas receberem alguma coisa, 
diVidindo aquele magro salário, pouCa coisa que est3o 
recebendo ... 

O SR. ALBERTO SILVA- Exatamente. 

O Sr. Dinart(' Mariz- ... do pouco salãrio que estão 
recebendo. 

A minha cidade foi invadida, eu falei ontem aqui, por 
cerca-de mais de quatro mil pessoas, sendo 80% de mu~ 
lheres. Nesta hora, elas me fizeram um apelo dramãtico, 
para que se inventasse serviço dentro da cidade. Ésses 
açudes de que estão falando estão construindo, não são 
açudes, não estão sendo construídos nada. São barreiras, 
inteiramente, que não têm nenhum sentido. 

O SR. ALBERTO SILVA- Exatamente, 

O_ Sr. Dinarte Mariz - Lá jã apelidaram atê por 
"Sonrisa!" - que tem aquela aparência mas quando 
chega a ãgua, vai derretê-lo. 

O SR. ALBERTO SI LV A - Desmancham. 

O Sr. Dinarte Mariz- De maneira que é uma pilhéria 
ó que está acontecendo na nossa Região. 

O SR. ALBERTO SILVA - Só para completar, 
nobre Senador Dinarte Mariz. 

Darei já o aparte a V. Ex' nobre Senador Gastão 
MUller. 

O que estão dizendo é verdadeiro: ê que essa porção de 
açudes "Sonrisal", a montante dos outros, não deixam 
de reter um pouco a ãgua·quando vierem as chuvas, e no 
dia que arrebentarem, todos de uma vez, levarão os açu-
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des permanentes pelo volume de água que estão juntan
do; não irão segUfãi-a água e V. Ex• tem razão. Basta 
uma chuva maior, porque não tem invertedor, rião tem 
nada; é feito ai à moda, digamos assim, no peit~ e na 
raça, sem projeto nenhum. ~ - - -

O Sr. Dinarte Mariz- Sou sertanejo, morá·n-unla re
~ gião das mais secas do Brasil que é o -SúldóL Tenho na 
- Il}Ínha fazenda 19 açudes, eu sei o que é construir açudes. 

O SR. ALBERTO SILVA -Isso mesmo. Exatamen
te! 

O Sr. Dinarte Mariz- EntãO constrllíf aÇudes sem á
gua, sem outros cuidados, é o mesmo que dizer que não 
existe açude. 

O SR. ALBERTO SILVA- É um perigo, exatamen
te. 

O Sr. Dinarte Mariz- Então o que está ocorrendo é
exatamente isso. E nós outros, os agricultores que, como 
eu, não receberam nada, temos feito projetas para reali
zar isso e aquilo, nós obrigados pagamos os emp~êstimos 
com projetas aprovados. Então nós tomamos dinheiro 
emprestado ainda condicionado a empregarmos 50% dos 
recursos. Quem é que tem recurso para suportar? Isso já 
me custou a venda de duas pequenas propriedades. 

O SR. ALBERTO SILVA- Nessas alturas ... 
Muito obrigado, nobre Senador. 
Com muito prazer, dou o aparte ao nobre SenadOr 

Gastão Müller. 

O Sr. Gastão !VfüTier,:,:seitador Alberto Silva, eu que
ria fazer uma interpelação, por seu intÚmédio, ao nobre 
Senador Dinarte Mariz, interpelação no bom sentido. 
Será que o problema do Nordeste, tão exposto -aqui por 
diversbs Senadores, com a dramaticidade que tem de fa
to, não é um probleffia de segurança nacional? 

O SR. ALBERTO SILVA- Claro. Absolutamente 
certo. Isso sim, é problema de segurança nacional. 

O Sr. Gastão Müller- Eu queria a resposta do Sena
dor Dinarte Mariz. 

O Sr. Dinarte Mariz -- Não tem dúvida alguma, é 
mais do que problema de segurança nacional, é um 
problema que o mundo precisa tomar conhecimerito. 
Não é possível que uma região toda esteja anieaÇada: de 
morrer de fome, nesta altura. 

O SR. ALBERTO SILVA- Tem razão, nobre Sena
dor. 

O Sr. Dinarte Mariz- Nós temos mostrado o proble
ma desta tribuna. Pedi atenção das autoridades, para 
que dispensassem a cobrança de imposto sobre a pro
priedade naquela área que há cinco anos não tem renda. 

O SR. ALBERTO SILVA - Exatamente. 

O Sr. Dinarte Mariz- Qual foi a resposta? Aumenta-
ram o imposto em 400%. · 

O Sr. Gastão Müller- E, conseqUentemente, Senador 
Dinarte Mariz, sendo um problema de segurança nacio
nal, não deve ser visto também pelo prisma da unidade 
nacia"nal? 

O SR. ALBERTO SILVA - Claro. 

O Sr. Dinarte M-liiíz - Sem dúvida alguma: V. EX• 
tem toda a razão, está vendo perfeitamente a gravidade 
do problema. Mas, nobre Senador, ainda existem várias 
façetas, e eu procurei, junto às autoridades, coridições 
pára solucionar. Eu vi, e aplaudi, que os noss-os irmãos 
do Gentro~Sul do País que foram alcançados pelas en-
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chentes tiveram dispensados o último aumento do preço 
da energia elé-trica. E de nós há cinco anos estão cobran-
2-o. Quer dizer, nós nào temos nada, nós estamos numa 
situação em que nós não valemos ç_oisa alguma. Porque 
o que está acontecendo âqui é que nós falamos, nós re
clamamos, nós soUcitamos providências, e o que vem 
em multas ocasiões ê exatamente o contrário. I! aquilo 
que eu disse ontem aqui. Levei ao conhecimento do Mi
nistro Mário Andreazza hâ dois ou três meses passados, 
de que na minha região, lá em Caicó, nós não tínhamos 
alistamento para atender aquele pessoal faminto. Expli
quei a S. Ex~ e sai convencido de que haveria uma provi
dência. Qual foi a providência'? Esperar para, três meses 
depois, ver a minha cidade invadida por 4 mil pessoas 
desesperadas, em sua maioria do sexo feminino. Aí então 
mandam alistar em Serra Negra. Reclamou-se, depofs 
que uma mulher se suicidou, comuniquei o ocorrido ao 
Presidente da República, deixando os documentos e 
tudo mais, aí mandaram alistar as mulheres. Quer dizer, 
onde é que nós andamos? 

O Sr. José Lins ~V. Ex• me permite? 

O SR. ALBERTO SILVA- Com todo o prazer, 
nobre Senador José Lins. 

O Sr. José Lins - O Senador Dinarte Mariz, ontem 
em conversa comigo, feZ-me uma pefgunta sobre qUal o 
tratamento que estaria sendo dado aos inscritos nas fren
tes de serviço no Estado do Ceará, Tive oportunidade de 
dizer a S. Ex' que a norma ê alistar wna pessoa pÕr 
famíi_ia, P'?:dendo ir a duas ou a três por família, em 
função dO número de seus dependentes. Nessas con
dições, o objetivo do sistema é_ aumentar a renda fami
liar, proporcionalmente à necessidade mínima da 
família. . 

O SR. ALBERTO SILVA - Sem dúvida. 

O Sr. José Uns- Sabe~se que, nas épocas normais os 
operários não dispõem de trabalho Corrido durante a se
mana: trabalham dois, três dias por semana,- isso é co
mum acontecer no Nordeste. Mas, nobre Senador Alber
to Silva, nós devemos analisar esse problema com muito 
cuidado. O Governo, hoje, está empregãndo l milhão e 
700 mil homens no Nordeste. A despesa, só com a follla 
de pagamento e outras despesas, inclusive água transpor
tada para mais de 200 cidades em carro pipa, vai a mais 
de 32 bilhões de cruzeiros por mês. No Ceará, estão em
pregados quase 700 mil homens. Considerando que cada 
pessoa alistada responde por duas e meia outras, tería
mos, só aí; mais de 2 milhões de pessoas recebendo essa 
ajuda. Isso representa mais de 70% da população rural 
do Estado. No entanto, isso não está, aparentemente, sa
tisfazendo. Acredito que além do pessoal alistado, há 
uma camada flutuante da população que não se -alista, 
que não tem condições de se alistar, e essa gente com 
fome aguda se desloca para as cidades maiores em busca 
de alimentos. Se, de um lado, o Governo está ajudando a 
muitos, há sempre uma faixa que não é atingida pela as
sistência das frentes de serviço. Aliás, enquanto isso 
acontece, __ os_ proprietários se queixani que não conse

·-guem um empregado para trabalhar nas suas proprieda
des, mesmo ganhando mais do que o salário-mínimo. De 
modo que há certas contradições que m_erecem uma 
análise mais cuidadosa. Culpamos muito o Governo Fe
deral, e certamente o Governo tem a sua culpa, mas nós, 
do Nordeste, tambêm temos a nossa. Agora mesmo ouvi 
o Senador Dinarte Mariz reclamar por que o Governo 
não alista as mulheres? Ora, tem havido uma reivindi
cação constante e severa, pelo menos no Ceará, a favor 
desse alistamento. 

O Sr. Dinarte Mariz- Mas V. Ex• ouviu mal. Eu re
clamei por que eles não alistaram. 

O Sr. José Lins- Entendi que V. Ex' era contrário. 
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O Sr. Dinarte Mariz- Não, eu acho que deveria alis
tar não só as mulheres como os menores. Até mesmo 
para suplementar o alimento necessário para o povo não 
morrer de fome. 

O Sr. José Lins- Mas estão sendo alistados mulheres 
e crianças ... 

O Sr. Dinarte Mariz- Depois de uma haver se suici
dado. 

O Sr. JoséLfris- Repito, nobre Senador, que há uma 
faixa que não está sendo atingida, Aliás, a meu ver, em 
vez de alistar mulheres e crianças, deviam era dar-lhes 
comida. 

O Sr. Dinarte Mariz- É o que estão fazendo, fazendo 
mal, mas é o que estão fazendo. 

O Sr. José Lins - Se a chuva voltar em dezembro, 
não convém mudli!r esse sistema. Agora, a partir de de
zembro é preciso mudar" tudo isso e passar a construir 
uma infra-estrutura de apoio, para que a seca não volte a 
causar esta situação que hoje assistimos. 

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.) 

O SR. ALBERTO SIL~- Nobre: Senador, eu agra
deço, e peço ao nobre Presidente que me permita apenas 
colocar as questões que eu queria colocar como uma 
proposta. Os apartes de V. Ex'& ajudaram muito, eu teria 
o maior prazer em ouvir o nobre representante do Para
ná, e, com licença do Presidente, eu não poderia deixar 
de ouvir a palavra de um representarue do Sul que tem á
gua demais em vez de seca. 

O Sr. ÁlVarO- Dias- Nobre Senador Alberto Si! vil, o 
Sul se sensibiliza coll1 esse drama do Nordeste. E nós só 
podemos concluir que o Senador José Uns tem razão 
quando diz que não podemos culpar o Governo. Âcho 
que não podemos culpar o Governo porque não temos 
Governo neste País. 

O Sr. José Lins- O que eu disse é que não devemos 
culpar somente o Governo. 

O Sr. Ãivaro Dias- Não podemos culpar só o Gover
ao porque não teinos Governo neste País. Se tivéssemoS 
Go{erno neste País ... 

o· sr. José Lins- Isto já é literatura, ri obre Senador. 

O Sr. Álvaro Dias- ... teríamos uma política definida 
para o Nordeste. Não temos política definida para o 
Nordeste, como não temos política definida para ne
nhum setor da vida nacional. Não temos política definí-

. da, por exemplo, para a agricultura brasileira. Não te
mos política definida para a educa~ão neste País. Enfim, 
não há, na verdade, política definida para setor algum da 
vida nacional. Eu ouço aqui, com espanto, falar-se que o 
Governo oferece 15 mil cruzeiros por trabalhador no 
Nordeste, por mês. Ainda ontem, os jornais publicaram 
ó resultado de uma pesquisa do DI EESE que conclui que 
nunca na história do Brasil ocorreu o que está ocorrendo 
hoje, o salário mínimo é insuficiente para a aquisição da 
ração mínima indispensável para a sobrevivência de ape
nas um ser humano: 35 mil e 400 cruzeirosJiã.ra a aqui-
sição da ração mínima necessária, e o salário é de 34 mil 
e 776 cruzeiros. Mas, o salário para o nordestino é de 15 
mif cruzeiros por mês. Isso é salário da morte. Lamenta
velmente, o Governo pensa que o nordestino quer esmo· 
la. Eu sei que o Nordeste não deseja esmola. O Nordeste 
deseja uma política definida para solucionar esta crise 
que vive há anos e que lamentavelmente, apesar da expe
riência de longOs anos do drama vivido pelo nordestino, 
o Governo ainda não encontrou o caminho para propô r 
uma solução sequer para a crise do Nordeste brasileiro. 

O SR.-AlBERTO SILVA- Muito obrigado, nobre 
Senador Álvaro Dias. 
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Sr. Presidente, eu concluo com as seguintes propostas: 
que o Governo, através dos órgãos que tem, SUDENE, -
DNOCS ou _os próprios Governos esiadiials, faça Um ]e:. 
vantamento do mínimo necessário em gênero de primei
ra necessidade para aguentar os cinco milhões de flagela
dos, que estão sob o comando da operação de seca no 
Nordeste, por quatro meses, até chegarem as chuvas. Es
toque esses gêneros nos armazéns da COBAL em várias_ 
regiões, para poder ter gêneros à vista. 

O Sr. Dinarte Mariz- Permite-me V. Ex• um aden
da? (Assentimento_do orador.) Ê o se8:uinie: quatro me: 
ses não, deve ser no mínimo sejs meses, porque m~srno 
que as chuvas sejam abundantes, só depois de três meses 
é que poderemos ter alguma coisa que a chuva tenha 
produzido como alimento. 

O SR. ALBERTO SILVA Concordo com V. Ex• Mas 
o gritante , atualmente, é que não há comidã nem para 
comprar, porque as frentes não estão organizadas em 
termos de abasteciemtno. 

Esta é a I • proposição. 

O Sr. Dinartc Mariz - Lamentável é que há vinte 
anos passados criamos uma entidade para cuidar da se
ca, e hoje nem se fala no nome dela, tão desastrada tem 
sido a sua atuação que é a SUDENE. 

O SR. Al~BERTO SILVA~ Exatamente. 
Então, nesse caso, um órgãO, como o DNOCS, Que 

tem estrutura para isso, fosse acionado para cuidar dessa 
estocagem de gêneros alimentícios para serem vendidos 
aos pequenos comerciantes, e esses suprirem os homens 
da frente de emergência e os da retaguarda. 

A segunda proposta, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é, 
depois de manter o estoque, depois de estar garantida a 
alimentação desses homens, desmobilizar essas frentes e 
mandar que todos voltem para suas casas, continuando a 
receber dinheiro para plantar uma roça e as mulheres, 
para trabalharem no artesanato, num trabalho mais leve, 
ou na limpeza das cidades, como muito bem disse o Se
nador Dinarte Mariz. 

O Sr. Martins Filho- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. ALBERTO SI LV A - Com a permissão do 
nobre nordestino, Presidente em exercício, concedo-lhe 
um minuto.· 

O Sr. Martins Filho - GOstaria ·apenas, em· râpidas
palavras;de trazer um depoimento muito grave que pre
senciei na minha cídade de Umarizal, no Rio Grande do 
Norte. Ouvi o aparte e, ontem, o pronunciamento do Se
nador Dinarte Mariz, quando S. Ex.f falava que a cidade 
de Caicó foi invadida por famintos e ele recorreu ao go
verno do Estado e prontamente foi atendido, numa me
dida emergencial, para com aqueles nossos irmãos fa
mintos. Pois bem, na minha cidade ocorreu o seguinte: 
um diretor da SIDA, que é a Empresa estadual, que faz a 
distribuição dos gêneros alimentícios para os flagelados, 
compareceu às frentes de trabalho do meu município e 
avisou para no sãbado eles comparecerem à prefeitura 
para receberem feijão e outros alimentos. Com antece
dência o prefeito comunicou que não havia recebido nem 
um grão. Chegou- o sãbadO e a prefeitUi-a foi invadida 
por mais de dois mil homens famintos mi busca daqueles 
alimentos e não tínhamos alimento algum. O prefeito, 
com pouca experiência, solicitou a ajuda da polícia. Eu 
estava na cidade, telefonef pã.ra a prefeitura e pedi ao 
prefeito mandar a policia se recolher ao quartel, que iria 
resolver o problema. Chegando na prefeitura tfve a infe
licidade de testemunhar mulheres desmaiando de fome. 
Pedi a todos que tivesse calma e imediatamente entreguei 
o dinheiro que tinha disponível no bolso, a quantia de 
duzentos mil cruzeiros, ao prefe:fto, pedi que comprasse 
alimentos e autorizei, do meu bolso que comprasse mais 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçilo ll) 

um milhão de cruzeiros em gêneros alimentícios. _É um 
absurdo, é um crime se zombar-se da miséria, mandar _ 
p-focurar Uma prefeitura para que receb~m alimentos, 
quando a companhia não manda um grão de nada, jo
gando o prefeito numa situação difícil. Nós não tínha
mos- ã -quem recorrer. O nobre Senador Dinarte Mariz 
ªpelou para o Governador. Ora, na minha cidade_,_ que 
fui prefeito por nove anos, sempre cm todas as eleições 
desde 1965 contei com um percentual acima de 85% hoje 
tive conhecimento que estão distribuindo feijão, ração. 
Aliara, quero alertar esta casa e à Nação que a situação é 
bem mais grave do que se pensa. 

O SR. ALBERTO SILVA - É isso mesmo. 

O Sr. Mã:rtins Filho - Tive oportunidade de conver
sar com mais de vinte homens e eles me disseram: "Sena- -
dor, -nós prefer_imos morrer a bala do que morrer de fo
me~ Não suportamos mais a miséria. -

O SR. ALBERTO SILVA- Isso é grave, é muito gra
ve! 

O Sr. Martins Filho- Chega de miséria! Muito abri~ 
gado, nobre Senador. 

O SR.ALBERTO SILVA- Nobre Senador, gostaria 
apenas de colocar, sem que haja dúvida, qual é a propo
siçãJ:x quando digo que a desmobilização é necessária é 
porque sem alimentação esses homens não conseguem 
tfB.b:iilbãr-, quãnto mais andar -dez quilômetros e depois 
trabalhar. 

Uesmobilizar para que eles, nas suas origens, nas suas 
casas, ou nos seus povoados, façam as roças para a pro~ 
dução de alimentos nas primeiras chuvas. 

E a terCeira proposíção é a de que o Ministério da Saú
de, para que não se diga que estamos exagerando, mande 
uns volantes, como faz com a vacinação em massa, com 
carros-laboratórios e faça um exame, por amostragem, 
nas frentes de em~rgência e determine o estado de saúde 
daquela gente que là trabalha. Tenho certeza de que vão 
mandar parar, porque a resistência física dos homens 
que estão nas frentes de emergências está chegando ao 

- sêu limite máximo. 
Eram estas as colocações que desejava fazer e agra

deço a boa vontade do nobre Presidente, em ter permiti
do este excesso de tempo, mas o problema é grave e me~ 
rece a nossa atenção. (Muito bem!) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Mário Maia---: Eunice Michiles- Claudionor Roriz 
---:João Castelo- binarte Mariz- João LúCio- Al
bano Franc-o--- -João Calmon- Nelson Carneiro
Roberto Satl.lrnino----:- Itamar Franco- Fernando Hen
_rique Cardoso- -Seyero Gomes --Gastão Miiller
Marcelo Miranda- Jaison Barreto- Carlos Chiarelli. 

-O SR. PR ESID.ENTE (Almir Pinto) ~ Sobre a mesa, 
piojeto de lei que vai ser lido pelo Sr. !'>'-Secretário. 

E lido o segulme 

PROJETO DE LEI DO-SENADO N' 263; DE 1983 

"Dá nova reda.;ão ao parágrafo I'>' do art. 25.0 da 
Lei n9 4.737~ de 15 de julho de 1965 (Código Eleito
ral) e dá outras providências. •• 

O Co"ngresso N ãCíonal decreta: 

Art. 1"' O parágrafo )'>'do Art. 250 da Lei n"' 4.737, 
de 15 de julho de 1965, passa a vigorar com a seguinte re
dação: 

"Art. 250. 
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§ I'>' O Diretório Regional de cada partido de~ 
signará,_ no Estado e em cada município, e o Dire- -
tório Nacional, no Distrito Federal, comissão de 
três membros para dirigir e supervisionar a propa
ganda ~leitora! nos limites das respectivas juris
dições. 

A rt. 2'>' ~ revogado o art. 24 da Lei n'>' 6.091, de 15 de 
agostO de 1974. 

Art. 3'>' Esta Lei entra ~m vigor na data de sua publi-
cação. 

Art. 4~ Revogam-se as disposições em contrário. 

Justifica-:ão 

O projeto de lei que trago a esta Casa, visa sobretudo 
corrigir uma grande injustiça que continua a recair sobre 
o Distrito Federal, onde nenhum tipo de: propaganda 
polftica é permitida. 

O Art. 24 da lei de transporte e alimentação, editado 
em um período em que eram bastante estreitos os canais 
de participação democrática em todo o território na~io
nal, não pode mais vigorar nos dias de hoje, Todavia, 
apesar de o País camínhar a passos largos para a recon
quista da democracia, com a participação efetiva de qua
se todos na sua construção, o povo do Distrito Federal, 
além de continuar impedido de eleger pelo voto direto e 
secreto os seus verdadeiros representantes, não pode. 
igualmente ter qualquer voz ativa nos períodos das cam
panhas eleitorais. Enquanto nos Estados e TerritóriOs os 
cidadãos se motivam e pal-ticipam da escolha dos candi
datos de suas preferências nos momentos das campa
nhas, o povo brasiliense e principalmente os eleitores 
aqui residentes e com títulos de outros Estados, que po
dem votar para Governador, Senador, Deputados Fede
rais e Deputados Estaduais de suas unidades de origem, 
não têm qualquer informação ou mesmo conhecimento 
dos candidatos que se itpresentam, o que ê uma verdadei
ra contradição. 

Sabemos que o p~ojeto que apresentamos não atende 
ao grande requerimento da maioria esmagadora da po
púlação do Distrito Federal, que reside na reconquista 
de sua representação política, aliás, uma luta das mais 
ju"stas e que terá úm desfecho favorável num prazo bem 
mais curto do que muitos imaginam. Entretanto, o direi
to de particpar de alguma fo'rma, já seria, sem dúvida al
guma, uma contribuição que daríamos para a vitória 
desta representação tão almejada. 

Ci _que consideramos fora de qualquer raciocínio lógi
co é manter, por força de uma legislação caduca, uma 
população inteira à derivada movimentação de uma 
campanha eleitoral. Vale ressaltar que Brasflia é hoje 
uma cidade como outra qualquer, o 8~> Colégio Eleitoral 
entre as capitais brasileiras, c;om cerca de 600 mil eleito
res, dos quais, cerca de 170 mil conservam seus títulos 
eleitorais em seus Estados de origem. Assim, é mais do 
qUejllsto Pedir a_ rf?vogação do ultrapassado art. 24 da lei 
de transporte e alimenÍaçào e liberar, no território do 
DistritO Federal, a propaganda eleitoral como se faz em 
todas as Unidades de nossa Federação. 

S"ala das Sessões, 5 de oUtubro de 1983.- Henrique 
Saniillo. , 

LEGISLACÃO CITADA 
LEI N' 4.737 

DE 15 .DE JULHO DE 1965 

Institui o Código Eleitoral 

Art. 250. Nas eleições gerais, as estações de radiodi
fusão e televisão de qualquer potência, inclusive as de 
propriedade da União, Estados, Distrito Federal, Terri
tóríos ou Municípíos, reservarão duas horas diárias, nos. 
sessenta dias anteriores à antevéspera do pleito para a 
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propaganda eleitoral gratuita, conforme instruções do 
Tribunal Superior. 

§ l'>' Fora desse período, reservarão as mesmas es
tações uma hora por mês, para propaganda permanente 
do programa dos partidos. 

LEI N' 6.091 
DE 15 DE AGOSTO DE 1974 

DispÔ<' sobre o fornecimento gratuito de transpor
te, em dias de eleição, a eleitores residentes nas zonas 
rurais, e dá outras providências. 

Art. 24. As normas constantes da legislação eleito
ral e partidária, que regulam--a propaganda dos Partidos 
e candidatos, não se aplicam ao Distrito Fede_ral, onde 
não será admitida qualquer espécie de propaganda, salvo 
a divulgação escrita dos nomes e núme_ros dos candida
tos registrados, feito exclusivamente pelo Diretório Na
.cional dos Par:tidos Políticos. 

(À Comissão de Constituição e "Justiça) 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- O proJetO UdO 
será publicado e remetido à comissão competente. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- A Presidêncíã 
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18 
horas e 30 minutos, destinada à apreciação das seguintes 
matérias: 

- Requerimento n'i' 789, de--1983; 
- Redações finais dos Projetas de Decreto Legislativo 

n'i's 36, de 1981, e, 10, de __ l983; 
- Redação Final do Projeto de Lei do Senil.do"-n9 188, 

de 1982; 
-Mensagem n'i' 178, de 1983, referente à escolha do 

Sr. João Augusto de Médicis para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto à República do Quênia; e 

- Mensagem n~ !85, de 1983, referente à escolha do 
General-de-Exército -T-úTío--Chagas Nogueira para eXer
cer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militai-, na 
vaga decorrente da aposentadoria do Ministro General
de-Exército Reynal_do Mello de Almeida. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) --Sobre a mesa, 
requerimento que vai ser lido pelo Sr. l'i'-Secretário. --

E lido o .seguinte 

REQUERIMENTO N' 802, DE 1983 

Nos termos do art. 222 do Regimento Interno, reque
remos que em 25 de o_utubro vindouro s_eja reillzada ses
são especial para honicnagear a memória do _ex-Senador 
Arnon de Mello. 

Sala das Sessões, 5 de outubro de 1983.- João Lúcio 
- Luiz Cavalcante- João Calmon- José- Lins- AderR 
bal Jurcma - Helvídio Nunes. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) --:o O reqUerimen
to que vem de ser lido será objeto de deliberação após a 
Ordem do Dia, nos termos do art. 279, I, "b" do""R.egi
mento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) - Está finda a 
Hora do Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Projeto de Lei da Câmara n~' 110, de 1983 
(Inclusão Ordem do Dia - art. 195, III, a, do 

Regimento Interno) -
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D1scussão, em tui'no único, do Projeto de Lei da 
Câmara n~> 110, de 1983 (n9 946/83, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Senhor Presidente da Re-_ 
pública, que altera a Lei n9 6.099, de 12 de setembro 
de 1974, que ''dispõe sobre o tratamento tributário 
de arrendamento mercantil, e dã ou_tras providénR 
c·ias", e· o Decreto-lei n~' 1.811, de 27 de outubro de 
1980 (dependendo de pareceres das Comissões de 
Economia e de Finançaçs). 

Concedo a palavra ao nobre Senador José Lins para 
proferir o parecer da Comissão de Economia. 

O SR. JOSt UNS (Para emitir parecer.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Através-da Mensage;m n9 166, de 18 de maio de 1983, o 
Senhor Presidente da República submete à deliberação 
do Congresso Nacional, Projeto de Lei que "altera a Lei 
n~' 6.099, de 12 de setembro de 1974, que dispõe sobre o 
trat.amento tributário de arrendamento _mercantil, e dã 
outras providências, e o Decreto-lei n~' 1.811, de 27 de 
OUtubro de 1980''. 

Acompanha a Mensagem Presidencial, Exposição de 
Motivos dos Senhores Ministros de Estado da Fazenda, 
da Indústria e do Comércio e da Secretaria de P1aneja
mento -da Presidência da República. 

As modificações pretendem ampliar o campo de apli
cação _das operações de arrendamento mercantil de for
ma a adequã-las à diversidade dos modelos e práticas no 
phmo internacional. 

Nesse sentido, as operações de arrendamento merca,_n
til são estendidas às pessoas físicas, na qualidade de ar
rendatárias, e são criadas condições para a contratação 
dessas operações com os próprios vendedores dos bens, 
modalidade t::sta amplamente praticada no Exterior. 

Essas medidas, segundo a Exposição de Motivos, tra
rão os seguintes efeitos: 

"a) a extensão do leasing às pessoas físlCãs per~ 
mifirá- que diversos segmentos da atividade econô
mica tenham acesso aos seus benefícios, como é o 
caso dos agricultores e dos profissionais liberais que 
militam no setor de serviços; 

b) as operações do safe Jea.se back ensejarão a 
possibilidade alternativa de mobilização de recursos 

- para capital de giro, via desmobiJfzaÇào de ativos ft
XOS e semifixos, com o que será possível melhorar a 
estrl!tura de custos médios das empresas e a relação 
entre recursos próprios e recursos de terceiros. Além 
disso, essas operações permitirão o atendimento da 
procura de máquinas e equipamentos agrícolas, ten
do em vista a escassez de recursos para satisfazeres
sas_ necessidades mediante programas de crédito ru
ral." 

Sem dúvida, o aperfeiçoamento da legislação que trata 
do arrendamento mercantil, ampliando o seu campo de 
aplicação traduz as dificuldades financeiras atuais do 
País, cuja política de contenção das importações com
promete as necessidades de máquinas e_ equipamentos 
para as atividades produtivas. 

- Dado a imprescindibilidade das máquinas e equipa
mentos, a amplíllçào das Operações õe \easing não deixa 
de ser uma forma inteligente de atender à demanda -por 
esses bens, mas, também, de possibilitar operações com 

--bens de grande porte, como navios, aeronaves, etc. 

Assim sendo, somos pela aprovação do Projeto de Lei 
da Câmara n~' 110/83. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) - Solicito do 
nobre SenaJor José Lins o parecer da Comissão de Fi
nanças. 

Outubro de 1983 

_O SR. JOSt LINS (Para emitir parecer)- Sr. Presi
dente., Srs. Snadores: 

Vem a exame da Comissão de Finanças o Projeto de 
Lei, de iniciativa do Poder Executivo, que altera a Lei n'i' 
6.099, de 12 de setembro de 1974, .que "dispõe sobre o 
tratamento tributário de arrendamento mercantil, e dã 
outras providências", e o Decreto-lei n<:> 1.811, de 27 de 
outubro de 1980". 

A proposição governament3J se faz acompanhar de 
Exposição de Motivos dos Senhores Mmistros de Estado 
da Fazenda, da Indústria e do Comércio e Chefe da Se
cretaria de Planejamento da Presidência da República, 
que destacam: 

"Como é do conhecimento de Vossa Excelência, 
a Lei n'? 6.099, de 12 de setembro de 1974, trata das 
operações de \:lrrendamento mercantil sob a ética 
ITscal, estabelece_ndo critérios diferencíados pira as 
operações celebradas, de um lado, entre pessoas 
jurídicas domiciliadas no País e, de outro, entre pes
soas jurldicas no País e entidades com sede no exte
rior. 

2. Em que pese o tratamento restritivo conferido 
à matéria, o instituto do arrendamento mercantil al
cançou nas etapas iniciais de sua implantação, o su
cesso desejado, tendo o Conselho Monetário Nacio
nal, a quem o mencionado diploma legal conferiu 
poderes para regulamentação, expedido a Reso
lução n~' 351, de 17-11-75, disciplinando as ope
rações de leasing interno. 

3. Relativamente às operações de leasing na área 
externa, o Decreto-lei n'? 1.811, de 27-11-80, dispôs 
sobre o tratamento tributário aplicável à operações 
celebradas com entidades sediadas no Exterior, as-

.. s.unto. regulamentado pelo Conselho Monetário Na
cional por intermédio da Resolução n'? 666, de 17-
10-80. 

4. Conquanto essas providências venham contri
buindo de forma satisfatória para o desenvolviemt
nO- dõ mercado de leasing no País, há necessidade, 
ainda, de aperfeiçoamentos na legislação vigente, a 
fi_m de que se possa ampliar o campo de aplicação 
das operações de arrendamento mercantil e melhor 
adequar os sistemas à diversidade dos modelos e re
gras pratfcados no plano internacional. 

5. Dentro dessa ordem de idéias, estamos pro~ 
pondo modificações da citada Lei n'i' 6.099, nos arti~ 
gos \9, 59, 9'i', 16, 17, \8 e 23, com acréscimo de um 
novo dispositivo - o artigo 17 - e a conseqüente 
renumeraçào dos artigos ulteriores, conforme 
adiante exposto. 

6. As alterações do parágrafo único do artigo I<:> 

objetivam ampliar consideravelmente o campo de 
aplicação das operações de arrendamento mercan
til, permitindo sua realização com pessoas físicas, 
na qualidade de arrendatárias. Por outro lado, a su
pressão da expressão "a terceiros", a que· se procede 
também no mencionado parágrafo, criará condições 
para a contratação dessas operações com os pró
prios vendedores dos bens, modalidade amplamente 
praticada no Exterior sob a denominação de sale 
lease back. 

7. Essas medidas deverão propiciar largaS Possi
bilidades de ampliação das operações de arrenda
mento mercantil, tendo em vista que: 

a) a extensão do leasing às pessoas físfCas permí
tirá que diversos segmentos da atividade económica 
tenham acesso aos seus benefícios, coino ê o ciso 
dos agricultores e dos profissionais-liberais que mili
tam no setor de serviços: 

b) as operações de sale lease back ensejarão a 
possibilidade alternativa de mobilização de recursos 
para capital de giro, via desimobilização de ativos
fixos e semifixos, com o que será possível melhorar 
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a estrutura de custos médios das empresas e a re
lação entre recursos próprios e recursos de terceiros. 
Além disso, essas _opCracõeS permitirão· o atendi~ 
menta da procura de máquinas e eqüipamentos 
agrícolas, tendo em vista a escassez de recursos para 
satisfazer essas necessidãdes mediante programas de 
crédito rural. 

8. As demais modificações_ sugeridas são as- se
guintes: 

a) no artigo 5~', introduz-se parágrafo único parã 
permitir que as contraprestações das operações de 
arrendamento mercantil possam ser contratadas por 
períodos superiores a seis meses, excepcionando-se 
a regra da alínea b do mencionado artigo, afim de 
viabilizar a realização dessas operações com produ
tores rurais, pois suas atividades, de modo geral, 
produzem receitas anualmente; 

b) no artigo 9<.>, altera-se o caput a fim de que as 
empresas de leasing possam contra_tar operações 
com o próprio vendedor do bem, mantendo-se ao 
mesmo tempo a faculdade de essas operações serem 
reaHzadas também por instituiÇões JirianceíraS,- a 
critério do Conselho Monetãrio Nacional. Em con
seqUência, suprimem-se os~~ 1<.> e 2<.>, e transforma-se 
o§ 39 em único, com a redação adaptada ao concei
to de determinação do lucro real, introduzido pelo 
Decreto~lei n<.> 1.598, de 26-12-67; 

c) no artigo 16, além de aperfeiçoamentos reda~ 
cionais nas alíileas b e d do~ \>1, introduzem-se as 
seguintes modificações: 

I) no caput substitui-se a expressão "entidades 
com sede no Exterior" por "entidades domiciliadas 
no Exterior", a fim de ev.itar interpretaçõeS restrití. 
vas, relativamente a empresas com sede nõ País e fi
liais no Exterior; 

2) no§ 19 acrescenta-se à alfnea a a expressão "e 
de sua composição", explicitando-se essa competên
cia para assegurar maior margem de segurança ao 
exame dos contratos, por oc-asião de seu registro no 
Banco Central do Brasil; 

3) ainda no§ 19 dá-se nova redução à alinea e, 
eliminando-se a exigência de prefixação do preço de 
opção de compra, tendo em vista que, pela legis
lação de outros paíeses, somente há concessões de 
benefícios fiscais ao arrendador, que geralmente os 
repassa ao arrendatúrto, se o preço do bem, à época 
da opção de compra, for o de m~::rcado; 

4) elimina-se a vedação contida na redução 
atual do ~ 2Y, por demais rígida, cabendo às autori
dades competentes coíbtr eventuais ajustes -que se 
revelarem danosos ao interesse nac1onal; 

5) no novo texto do§ 2<.>, complerrient<ido pelo§ 
3<.>, prevê-se a figura do subarrendamento, para per~ 
mitir que empresas -de leasing no País pos.<>am ·con
tratar operações de arrendamento mercantil com 
entidades no Exterior, visando subarrendar bens a 
pessoas físicas ou jurídícas no Pais. Tal modalidade 
de operação, condicionado a prévia autorização do 
Banco Central e a normas do Conselho Monetário 
Nacional, permitirá que pequenas e médías empre
sas possam ter acesso mais fácil ao mercado interna
dona(; 

6) pelo § 411 admite-se que, no subarrendamen
to, poderá haver vínculo de coligação ou interde
pendência entre a entidade domiciliada no Exterior 
e a socíedade arrendatária subarrendadora domici
liada no País; 

7) finalmente, no § 5<.> concedem-se poderes ao 
Conselho Monetário Nacional para autorizar ore
gistro de contratos sem cláusula de opção de com
pra e fixar prazos mínimOs, a fim de se Possibilitar a 
realização de operações· de leasing com -bens de 
grande porte (navios, aeronav_es_e outros), nas con
dições ditadas pela prática intei'naciOflal; 
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d) inclui-se o artigo 24, procedendo-se à renu
meração-do artigo subseqUente, com o que se esta
belece a possibilidade de cessão de contratQs. de ar
rendamento mercantil, ou de direitos creditórios a 
e_les pertinentes. a empresas domiciliadas no exte
rior. Isso enseja rã a ampliação dos negócios de lea
sing e terá a vantagem adicional de incrementar o 
ingresso de recursos externos no P<!-ís. 

e) aperfeiçoa-se a redução dos artigos 17 e 18 
(caput): à semelhança do caput do artigo 16, com 
idêntica finaHdade; 

f) altera-se a redaçào da alínea a do artigo 23, 
com o objetiVo de se explicitar a competência do 
Conselho Monetário Nacional para limitar ou coi~ 
bir a prática de operações da espécie, por determi
nadas categorias de pessoas físicas ou jurídicas. 

9. Todas es,sas alterações da Lei n"' 6.099/74, es
tão consubstanciadas nos arts. 19 e 211 do projeto in
cluso. Já no artigo 39, cuida-se, especialmente, do 
também mencionado Decreto-lei n>1 1.811/80, em 
cujo caput do artigo }9, se substitui a expressão final 
"'entidades sediadas no Exterior" pela mais explicita 
"entidades domicitiadas no Exterior. 

Esse aperfeiçoam~nto reducional, à semelhança 
dos análogos acima referidos, evitará interpretações 
restritivas quanto ao verdadeiro sentido e alcance 
da norma ora aclarada:" 

-- Na Câmara dos Deputados a matêria obteve pareceres 
favor_áveis da Comissão de Constituição e Justlça e da 
Comissão .d!! .E.ámomia, Indústria e Comêrcio. 

Dentre as modificações proPostas sobressai ã qUe per
mite as pessoãs físicas realízar operações de- leasing, 
como arrendatárias. Asstm, os be-nefícios do leasiilg se

- -rã-OTevados ao indivíduo, alcançando pronssioilaís libe
Úis, agrtcultoréS e Outros. 

São ampliados os prazos dos -contratos e os créditos, 
colaborando com a pequena e média empresa, 
liberando-as da aquisição de bens de capital e equipa
mentos, que passarão a ser arrendados. Essa providência 

- -foftalecerá o capital de giro daquelas pessoas Jurídicas. 
Toáas -as modificações estão devidamente fundamen

tadai_n-a Exposição de Motivos, corri os- amplos esclare~ 
cimt!n.tos que neta se coõtêm. 
~ __ (f Projeto aperfe'içoa significativamente a legislação 

_reguladora do Jeasing; abrindo novas perspectivas para 
sua maior utilização no Brasil, levando-se em conta o su~ 
cesso alcançado d_esde sua implantação no País. 

A nova_redaçào aO Parágrãfo único do ·artigo 19, da 
Lei n9 6.099, de 12 de seten1bro de- [974, define precisa
mente_ o arrendamento mercantil incluindo dentre os ar

- rc_f!~atá~ios a pessoa ffsica. 

Sob o aspecto rmanceiro, vale ressaltar a redação pro
posta para os artigos 17 e 18, da Lei n<.> 6.099, de 1974, 
que é; 

"Art. 17. A entrada no território nacional dos 
bens objeto de arrendamento mercantil, contratado 
com ·entidadeS arrendadoras-domiciliadas no ixte~ 
rior, não se confunde com o regime de admissão 
temporária de que trata o Decreto-lei n<.> 37, de 18 de 
novembro de 1966, e se sujeitará a todas as normas 
legãiS qUe- regem a imP-OTtaêão.;, 

"Art. 18. A base de cálculo, para efeito do Im
posto sobre Produtos Industrializados, do fato gera
dor que ocorre por ocasião da remessa de bens im
portados ao estabelecimento da empresa arrenda
tária, corresPonde ao- preço pai atacadO desse bem 
na praça em que a empresa arrendadora estiver do~ 
mici\iadi." 

Esses dispositivos bem caracterizam o tratameilto fis
cal deferido às operaçõ.es de leasing. 

Caberá aO Conselho Monetário Nacional o estabeleci
mento das normas e condições relativas às operações de 
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arrendamento, podendo também fixar a alíquota do im
posto de renda incidente sobre o valor das remessas ao 
exterior, decorrentes de contratos de arrendamento de 
bens de capital celebrados corri entidades domiciliadas 
no exterior, ante a modificação do artigo 111 do Decreto
lei n<.> 1.811, de 27 de outubro de 1980. 

Ante as razões apresentadas, opinamos pela apro
vação do projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Os pareceres 
são favoráveis. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à diss
·cussão do projeto, em turno único. 

Como primeiro orador inscrito para discutir o projeto, 
concedo a palavra o nobrt! Senador Mário Maia. 

O Sr. Mário Maia- (PMDB- AC)- Sr. Presidente, 
desistO da discussão e encaminharei a votação. Cedo mi
nha vez ao Senador Itamar Franco. 

_-_0 SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Com a pala
vra, para discutir a matéria, o nobre Senador Itamar 
Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Para dis
cutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Se
ri adores: 

Há pouco o Senador Hélio Gueiros brincava que o Se
nador José Lins da o parecer pela Comissão de Finanças, 
posSivelmente indicado por nós, dá o parecer pela Co
missão ·de Economia, vai votar pela liderança e, possi· 
velmente, dará parecer pela redação final. 

O Sr. José Lins- V. Ex• tem alguma objeção'? 

O SR. ITAMAR FRAI'\CO - Absolutamente ... 
Sr." Presidente. este projeto merece atenção especial do 

Senado, e, cuidadosamente, peço a atenção da nobre H
derança do rileu Pútido e a do Senador Robert~ S<itur
nino, aqui presente. 

Trata-se de projeto da iniciativa do Senhor Presidente 
da República, o qual tem tramitação especial, de acordo 
~om o art. :?1 da Constituição: 

Art. 51. O Presidente da República poderã en
viar aó Congresso Nacional projetas de lei sobre 
qualquer matéria, os quais, se· o solicitar, serão 
apreciados dentro de quanrenta e cinco dias, a con
tar do seu recebimento na Câmara dos Deputados, e 
de igual prazo no Senado Federal. 

§ [9 A solicitação do prazo mencionado neste 
artigo poderã ser feita depois da remessa do projeto 
e em qualquer fase de seu andamento. 

§ 2<.> Se o Presidente da R~públicajulgar urgen
te o projeto, poderá solicitar que a sua papreciação 
seja feita em sessão conjunta do Congresso Nado~ 
nal, dentro do prazo de· qUarenta dias. 

Este projeto tramitou na Câmara, dos Deputados, e, 
ao que parece, salvo melhor juí;:::o, naquela Casa passou 
pelo chamado decurso de prazo. Tudo indica que, se não 
tomarmos cuidado, acontecerá o mesmo no Senado Fe
deral. 

Há pouco me dizia o Senador Roberto Saturnino Que 
nunca o CongresSo Nacional teve oportunidade de se 
afirmar, seja no campo político, seja no campo económi
co, seja no campo social. 

Se atentarmos para a Mensagem n<.> 166/83, pela qual 
o Senhor Presidente da República enviou o projeto ao 
Congresso Nacional, deparemos com a Exposição de 
Motivos n<.> 43, dos Ministros de Estado da Fazenda, da 
indústriã-e do Comércio e do próprio Chefe da Secreta
ria de Planejamento da Presidência da República, que 
merece uma análise do Senado Federal e a sua rejeição, 
quando, entre coisas, encontramos após análise perco
ciente do nobre Senador José Lins, evidentemente não 
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estamos de acordo com o parecer de S. Ex',pela apro
vação desta Mensagem: 

6 .. As alterações do parágrafo do art. 111 objeti
vam ampliar consideravelmente o campo de apli
cação das operações de arrendamento mercantil, 
permitindo sua realização com pessoas físicas~ -ria 
qualidade de arrendatários. Por outro lado, a su
pressão da expressão "a terceiros", a que se procede 
também no mencionado parágrafo, criará condições 
para a contratação dessas operações com os pró
prios vendedores dos b6ns, modalidade amplamente 
praticada no ExteriOr sob a denominação de sale 
lease back. 

~como costumamos brincar, Sr. Presidente: nós não 
podemos realmente falar na língua xavante, mas temos 
que entender de ingles - e a própria Taquigrafia tein 
que entender de ingles -, porque a própria expressão, 
vinda na Exposição de Motivos dos Srs. Ministros,--diz: 
sale lease back. 

Evidentemente, como todos os Srs. Senadores conhe
cem inglês, serã fácil concluir a sua tradução. Aí é que 
esta expressão sale lease back nos chama a atenção, por
que hã pouco o próprio Ministro da Indústria e do Co
mércio referia para ser aplicada na venda de algumas 
empresas estatais esta operação de sale lease back. Pelo 
menos, os jornais notiCiaram o propósito do Ministro da 
Indústria e do Comércio em vender determinadas empre
sas estatais, aplicando, em seguida, o processo sale Iease 
back. 

Continua, Sr. Presidente, a Exposição de Motivos dos 
Srs. Ministros. 

a) a ex.tensão do leasing às pessoas tisicas per
mitirá que diversos segmentos da ativi.dade econó-. 
mica tenham acesso aos seus beneficias, como é o 
caso dos agriculto_r~s e dos profissiOnais liberais que 
militam no setor de serviços; 

Vem agora a alteração do art. 9~', é importail.te que o---
Senado da República medite sobre estes aspectos: 

b) no art. 91'_ altera-se o caput a fim de que as 
empresas de leasing possam contratar operações 
com o próprio vendedor do bem, mantendo-se ao 
mesmo tempo a faculdade de essas operações serem 
realizadas tambêm por institUiÇões financeiras, a 
critêcio ... 

De quem, Sr. Presidente? A critério do Congresso Na
cional? Não. A critério do Conselho Monetãrío Nacio
nal. 

Temos lutado nesta Casa, Sr. Presidente, para que o 
Conselho Monetário Nacional não tenha esta força que 
tem, a fim de evitarmos exatamente o_ que acontece com 
o Orçamento da República, agora vamos discuti-lo. 

Sr. Presidente, tive de dar parecer sobre o orça_mento 
da PreVidência Social. Observa-se que o orçamento fiscal 
da Nação, da ordem de 23 trilhões aproximadamente, 
não se compara ao orçatriento das empresas estatais, que 
não passa pelo Congresso Nacional, e nem ao orçamento 
monetário nacional, que faz o que quer do orçamento 
desta Nação, inclusive interferindo- rio orçamento fiscal 
aprovado pelo Congresso Nacional. 

O Sr. José Lins- Permite V. Ex• umaparte'? 

O Sr~ José- LinS -- Seriaâor Itamar Franco, o que se· 
propõe é que o Congresso delegue ao Conselho Mone
tário Nacional a aPreciação dessas questões. Realmente, 
se tod_o processo dessa natureza viesse ao Congresso, as 
,operações comerciais desse tipo seriam terrivelmente de
sincentivadas. 

--- - --

O SR. ITAMAR FRANCO - Senador José Líns, essa 
é uma preocupação qUii temos percebido em·v.-Ex•e sa
bemos que-a-defende com sinceridade. Mas não é o caso 
de aceitarmos a desculpa da tramitação sempre morosa 
no Congresso Nacional. Quando o Congresso Nacional 
deseja, quando próprio Executivo deseja, há velocidade 
na aprovação dos projetas. 

Veja V._ Ex• que esse projeto, inclusive vamos 
examiná-lo amanhã na Comissão de Finanças, veni ago
ra receber o parecer em plenário, quando aqui ele já esta
va hã mais de 45 dias. 

O que não podemos concordar, neste momento de 
afirmação do Congresso, quando o CongreSso precisa 
influir nos aspectos da política económica, Jia política 
mercantil, na política fiscal desta Nação, é que venha
mos a dar mais força ao Conselho Monetário Nacional. 

Mas continuo, Sr. Presidente: 

"Em conseqüência, suprimem-se oS§§ 1.,. e 2~', e 
transforma-se o§ 3~' em único, cOm a redação adap
tada ao conceito de determinação do lucro real, in
troduzido pelo Decreto-lei n~' 1.598, de 26-12-67;" 

Vejam os Srs. Senadores a figura sempre terrível do 
decreto-lei, esse já de 1967. · 

Dizem mais os Srs. Ministros, e este ponto é preocu
pante: 

"I) no caput substitui-se à expressão "entidades 
com sede no Exterior" por "entidades domiciliadas 
no Exterior", a fim de evitar interpretações restriti
vas, relativamente a empresas com sede no Pais e fi
liais no Exterior;" 

vem o -por quê: a fim de evitar interpretações res
tritivas, relativamente a empresas com sede no Pais 
e filiais no Exterior;·-

Segue, S-r. Presidente, a conceituaç-ão dos Srs. Minis
tros c! do Chefe da Secretaria de Planejarilento da Presi
dência da República, para dizer, entre outras coisas, no 
iteffi 5 da EXposiçãõ-de Motivos, o Seguinte: 

"5) no novo texto do§ 21' complementado pelo§ 
31', prevê-se a figura do subarrendamento, para per
mitir que empresas de leasing no País possam con
tratar operações de arrendamento mercantil com 
entidades no Exterior, visando subarrendar bens a 
pessoas tisicas ou jurídicas no-Pafs." 

Detalhe que precisaria ser devidamente analisado pelo 
Senado Federal. 

••Tal modalidade de operação, condicionada a 
prévia autorização ... " 

De-queril? Do Congresso'? Não. 

.. do Banc_o Central e a normas do COnselho 
Monetário NaciOnal, permitirá que pequenas e mé
dias empresas pOssam ter acesso mais fácil ao mer
cado internaciOiial;" 

Esse mercado internaCional, Sr. Presidente, é que le
vou a essa facilidade, em que o Governo permitiu um en
dividamento, do qual a Nação não conhece o seu valor 
reaL 

Continuo, Sr. Presiderite, ainda buscando dados da 
própria ExpOsiÇão de Motivos. 

.. 7) finalmente, no § 5~' concedem-se poderes ao 
Consdlio Monetário Nacional para autorizar o re
gistro de contratos sem cláusula de opção de c_om
pra e fixar prazos mínimos, a fifi de se possibilitar a 
realização de operações de leasing com bens de 
grande porte ... " 
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Veja_!n, Srs. Senadores, de bens de grande porte. 

(navios, aeronaves e outros), nas condições- dita
das pela pr~tica internacional;" 

Afasta-se mais uma vez uma decisão séria do Congres
so Nacional. 

Continuo, Sr. Presidente: 

4 J} altera-se a redação da alínea a do art. 23 com 
o objetivo de explicitar a competência do Conselho 
Monetário Nacional para limitar ou coibir a prática 
de operações da espécie, por determinadas catego
rias de pessoas físicas ou jur1dicas." 

Portanto, Srs. Senadores, esse é um projeto da maior 
seriedade em que o Congresso Nacional vai permitir ao 
Conselho Monetãrio Nacional uma maior amplitude 
num campo que o Parlamento deveria estar fiscalizando, 
deveria estar agindo, sob pena de assistírmos novamente 
o Congresso Nacional deixar de legislar sobre uma ma
téria da mais alta significação. 

O Sr. Roberto Saturnino- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO - Com o maior prazer, 
Senador Roberto Saturnino. 

O Sr. Roberto Saturnino - Apenas, nobre Senador, 
sem querer interromper o pronunciamen(o de V. Ex•, 
para dar o meu apoio, a minha concordância e o meu 
aplauso às __ considerações que V. Ex• faz, porque real
mente temos assistido durante todos esses últimos anos a 
uma sistemática abertura de prerrogativas do Congresso 
para delegações que são cumpridas de forma cada vez 
menos satisfatória"- essa é que é a verdade. O Conselho 
Monetário hoje é Um órgão que se reúne freqUentemente 
por telefone, realiza suas sessões por telefone, depois 
colhem-se as assinaturas. E assim decisões da maior im
portância passam por aquele Cons_elho, sem que nós 
congressistas tenhamos a menor idéia das repercussões 
dessas decisões. O projeto que se propõe ao Congresso é 
de grande importância, de grande alcance, de repercus
sões extremamente profundas para que possamos dar o 
nosso voto sem um exame mais minucioso, mais detalha
dó daS coilseqüêõ.das de tudo isso que está sendo pro
posto. 

Estou ouvindo com atenção as considerações que V. 
Ex• faz; as dúvidas que leVanta são todas muito proce
dentes. Creio que será totalmente impossível dar o nosso 
apoiO a esse projeto, sem um exame mais detalhado e, 
nessas condições, abrir mão de nossas prerrogativas. 
Num quadro desses que aí está, considero uma atitude 
extremamente arriscada, que não podemos de forma al
guma apoiar. 

O SR. ITAMAR FRANCO -Senador Roberto Sa
turnino, é exatamente isso. O mínimo que se -pede, Sr. 
Presidente, Srs.-Senadores, é uma meditação mais pro
funda do Senado da República para esse projeto. V. Ex• 
diSse muito bem. Estamos atravessando uma crise eco
nómica seriíssima e o Congresso não participa dessa cri
Se. Ele participa agora para sofrer os efeitos dessa crise, 
mas não tem a míniina- ação sobre aquilo que se passa no 
campo internacional. 

Veja, Senador Roberto Saturnino, que foi com o 
Decreto-lei n.,. 1.312, de fevereiro de 1974, que o Brasil 
começou a se endividar cada vez mais. E, agora, para al
terar mais uma vez o D~eto-lei n.,. 1.312, que já foi su
cessivamente alterado, o Congresso Nacional vai exami
nar o Decreto-lei n9 2:CA8, terrível, que vai permitir um 
endividamento da ordem de mais 3 bilhões e meio de 
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dólares. Através de um decreto-lei, com a concordância 
do Congresso Nacionul! 

O Sr. José Uns- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO -Pois não. 

O Sr. José Uns- SenaâOr Hilmar Fraric_o, estou de 
pleno acordo com V. Ex', e nem poderia deixar de estar. 
O Congresso deve votar sempre, devidamente e_sclareci
do. Para isso, é claro, as matérias devem ser meditadas, 
analisadas, do modo mais profundo possível. Mas não 
concordo com V. Ex~ quanto à idéia de atribuir ao Sena
do Federal a decisão sobre simples operações comerciais. 
Isso tnmsformaria, certamente, o Senado_ numa repar
tição burocrática. Neste ponto discordo de V. Ex•. Ach_o 
que o Senado deve tratar de normas gerais ou até avocar 
o direito de aprovar certas normas de ação do Conselho 
Monetário. Mas operações isoladas, uma a uma-, não ve
jo, com sinceridade; como taiS atribUições devanl ser im
postas ao Congresso. Isso não_só prejudicaria a atividade 
congressual como a própria atividade comerciaL 

O SR.ITA!VIAR FRANCO -SenadorJosê Lins, pri
meiro, não desejamos que seja apenas o Senado da Re
pública, mas o próprio Congresso. V. Ex.' há de conc_or
dar conosco que possivelmente, numa análise mais pro
funda das Lideranças- tanto a Liderança do Governo, 
que V. Ex~ representa nesta tarde, como a Liderança do 
meu Partido, a Liderança do Partido do Senador Rober
to Saturnino e a Liderança do PTB, através do Senador 
Nelson Carneiro, - poder(amos ter uma análise melhor 
desse projeto e estabelecermoS condições em que o Con
gresso poderia, realmente, influir. O que não se pode 
concordar ê no que li para V. Ex• há pouco, e V, Ex• co
nhece porque deu os pareceres não só pela Comissão de 
Finanças mas pela Comissão de Economia, é se permftir 
tudo ao Conselho Monetário Nacional. O Congresso 
não po-de mais abrir mão. O CongreSso já abriu mão 
para que o Conselho Monetário Nacional fizesse o que 
faz hoje com o principal orçamento da República, por
que o orçamento que nós aprovamos aqui, V, Ex~ vai 
concordar conosco, é apenas o Orçamento Fiscal, é o 
menor deles, é o menos significativo. Portanto, Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, esse projeto merece _uma ·medi
tação. Há prazo; o Senado, a partir de hoje, tem !O dias 
para apreciá-lo, mas se permanecer o voto dado pelo Se
nador José Lins, Sr. Presidente, não poderemos concor
dar e eu consultaria a própria Liderança do meu Partido 
e a Liderança do Partido do nobre Senador Roberto Sa
turnino p<~ra que nós não aprovássemos esse projeto, evi
tando o Senado da Repúbllcii que esse projetO, comO 
aconteceu na Câmara dos DePUtadoS, fosSe aprovado 
por decurso de prazo. 

Er<~m essas as razões, Si-. Presideilte~ qúe me tevaram a 
pedir a palavra para discutir o Projeto de Lei da Câmara 
n"' I 10, de 1983. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Continua ·em 
discussão o projeto. (Pausa.) 

Não havendo mais quem peça a palavra, encerro adis
cussão. 

Em votação. 

O SR. MÁRIO MAIA- Sr. Presidente, peço-a pala
vra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Almir PintO)-- Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Mário Maia, para encaminhar a 
votação. 

O SR. MÁRIO MAIA (PMDB- AC. Para encami
nhar a votação. Sem revisão do orador.)-- Sr. Presiden
te, Srs. _Senadores: 

O projeto em pauta, de origem do Poder Executivo, 
que altera a Lei n'~ 6.099, de 12 de setembro de 1974, dis-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li) 

põe sobre o tratamento tributário de arrendamento mer
cantil e dá outras providências, e modifica o Decreto-lei 
n"' 1.811, de 27 de outubro de 1980. 

Sr. Presidente, eu pedi a palavra para encaminhar a 
votaçãq desse projeto, primeiro porque nós, como o Se
nador Itamar Franco, não estamos convencidos de que 
_essas modificações venham trazer benefícios às entidades 
aqui alegadas, com a extensão do leasing a pessoas físicas 
e a pessoas jurfdic3s. Por outro lado também, Sr. Presi
dente, ac-hO- qUe ·esse Congresso NaCional que acaba de 
rejeitar as exigências do POder Executivo, quanto à ver
são de termos de uma lfngua para outra, como foi a in
compreensão do POder Executivo, através de todo o seu 
Ministério, que protestou contra as palavras empregadas 
pelo nobre_e ilustre Deputado Juruna, um parlamentar 
de origem nativa, um brasileiro legftfmo, mais que nós, 
pois antes de que nós, os brancos, apartássemos a essas 
baiidãs- da- terra chamada de- sãnta ci-uz, jâ os nossos 

ChiiUados indígenas habitavam essas paragens. E o Go
verno na sua insensibilidade não soube entender a versão 
ciúe o-DePúi-ãdo Tupi~duarany fez de sua Hngua xavante 
para o português, empregando palavras ou adjetivos 
para nós cáusticos, mas que foi o único adjetivo que 
aquele parlamentar achou para fazer uma crítica abran
gente aos Ministros atuais dO GoverriO Figueiredo. 
_ Portanto) eu solicitaria à Mesa que devolvesse esse 

Projeto ao governo para que ele fosse int~iramente verti
do na língua portuguesa, tirando os neologismos, os es
tr_angelriSmOs que estão iilseridos no texto- da justificatí
va. Mesmo que sejam palavras de uso corrente na lingua
gem comercial, não é na linguagem popular e na língua 
-corrente br~sileira. Portanto, solicito à Mesa que devol
va o projeto ao Senhor Presidente da República para que 
substitua a expressão sale leasing back e a expressão lea
sing por palavras do vernáculo. Por outro lado, Sr. Presi
dente, se não fos~e por essa questão, porque bastam os 
estrangeirismos econômicos que querem nos impor, nós 
também estaríamos contra este projeto, iríamos pedir ve

-rificação de votação, se não fosse, já pelos motiVo$ ex
Postos, mas rião coino revariche, não como retaliação ao 
Governo, mas para chamar a atenção do Governo de 
que os ):larlamentares, quando falam no Congresso Na
ciOnal, quando um Senador da República fala nesta Ca
sa, em nome do s_eu Estado, deve ser ouvido, e o Gover
no deve-lhe uma satisfação. 

Sr._ Presidente, .Brs. Senadores, desde quando chega
mos a esta Casa, que levantamos o problema de municí
J?i~s _ de_~r~as -~~ _ s_e_g_urll:!lç_a_ !lac:i_~J]al:_Jâ _apel~J11()S_ yAri8:s 
vMP:ara q-ue o Governo tomasse providên~ias no senti: 
rlo __ de que revisse esse draconiano édito, que coloca fora 
das populações, habitantes desses municípios, o acesso à 
escolha de seus re-presentantes através do voto universal 
-e direto. - . 

E tenho chamado a atenção, Sr. Presidente, para o 
fato de que o nosso Estado está profundamente atingido 
-por essa lei discriminatória porque dos 12 munidpios 
que _compõem o Estado do Acre, ll são das áreas ditas 
de segurança nacional, e nós, alêm de termos a nossa pa
lavra apelante aqui constantemente, através da tribuna 
do Senado da República, já estivemos por duas vezes 

- com o Sr._Ministro da Justiça, por umã: vez com o Minis-
- tr_o da Segurança Nacional e Extraordinário para Assun-

tos Fundiários, com o Ministro Chefe do Gabinete Mili
-tar, tratan,_do d_este assunto, apelando para que o Gover
no tivesse interesse e ouvisse as solicifilçõ(:s que teinos 
feito no_ sentido de reparar esse grave erro discrimina~ 
tório. Infelizmente o Poder Executivo tem feito ouvidos 
moucos e nós, então, em. um pronunciamento, hã algu
mas semanas passadas, colocãmos, através desta ""tribu
na, não como ameaça mas como advertência, que iria
mos, no que nos dessem oportunidade, e dentro das nos-

- -sas limitadas possibilidades de Senador de Oposição, 
iríamos obstruir e dificultar a trãmitação de todos os 
projetas de origem do Poder Executivo. 
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Portanto, Sr. Presidente, além dos motivos anteriores 
aqui expostos e referidos, por mim, quero que fique re
gistrado também nos Anais do Senado da República, 
-para que o Senhor Presidente da República tome conhe
cimento, e os seus Ministros que assinaram a exposição 
de motivos e que solicitaram ao Presidente da República 
o encaminhamento deste projeto de lei à Casa e ao Con
gresso Nacional, que fiquem eles sabendo, também, que 
o meu voto de rejeição deste projeto é um protesto à in
diferença do Poder Executivo aos clamores do povo do 
Estado do Acre e de todos os municfpíos que estão cata
logados como área de interesse da segurança nacional. 

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

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Em votação o 
projeto. 

O Sr. Hêlio Cueiros- Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Hélio Gueiros, para encaminhar. 

O SR. HtLIO GlJEIROS (PMDB- PA. Para enca
minhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores pedi a palavra encaminhando avo
tação pára· me congratular com o Senador Itamar Fran
co por haver discutido esse projeto no Congresso Nacio
nal. 

Consultei, há pouco, o processo inteiro desse projeto 
de lei e verifiquei que ele passou virgem pela Câmara ·dos 
Deputados e passou virgem, também, pelo Senado Fede
ral. Perambulou pelas comissões mas, em nenhuma de
las, conseguiu receber parecer normal. Na Câmara dos 
Deputados houve um parecer oral da Comissão de Jus
tiça, portanto em plenário. E, agora, aqui, no Senado 
Federal verifica-se que o nobre Senador José Uns, en
campando duas comissões, a Comissão de Economia e a 
de Finanças deu parecer sobre o projeto. 

Na discussão, o eminente Senador Itamar Franco quis 
levantar os brios do Congresso Nacional e, em especial, 
do Senado Federal para essa nossa responsabilidade de 
discutir e analisar os projetas do Executivo. Fez queixas 
até, eminentes Senadores, de que o Senado Federal e o 
CongressO- Nacional, de uma maneira geral, têm sido 
marginalizado na discussão de importantes projetas de 
lei. Mas o que se verifica, é que nesse projeto enviado 
pelo Executivo, em inaio deste ano; atravessou a Câmara 
dõs Depuiados e agora chega aqui no Senado juntlo, ju
lho, agosto, setembro e outubro transcorreram cinco me
ses e nenhuma das duas Casas manifestou-se. 

Sr. Presidente, gostaria de, aproveitando essa canela
mação do Senador Itamar Franco para a necessidade de 
darmos ãtenção a esses projetas de lei, conclamar a Casa 
para não perdermos as mínimas oportunidades que nos 
oferecem. Este é um caso flagrante em que foi dado a 
oportunidade ao Congresso Nacional, mas por isso ou 
por aquilo, por motivos que eu desconheço e gostaria até 
de saber a razão dessa misteriosa tramitação pelas Co
missões desta Casa, verfica-se-que o Senado Federal vai 
imitar a Câmara dos Deputados e não vai dar o menor 
parecer normal e regular sobre o projeto. 

De modo, Sr. Presidente, que ao encaminhar a vo· 
tação e lamentar essa corrida meio escondida do proces
so por esta Casa, desejo, desde jâ, acrescentar que, ne
gando aprovação ao projeto, o PMDB vai pedir verifi
cação de votos. (Muito bem!) 

O "SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Em votação. 
Os Srs._ Senadores que o 3.provam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O Sr. Mário Maia (Pela ordem)- Peço verificação de 
votação, Sr. Presidente. 



4642 Quiiita-felià 6 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Como é evi
dente a falta de quorum, vou suspender a sessão por I O 
minutos, fazendo soar a capainha para a chamada dos 
Srs. Senadorres. 

(Suspensa às 16 horas e46 minutos, a sessão é rea
berta às 16 horas e 54 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Está reaberta 
a sessão. 

Persistindo a falta de "quorum", a Presidência se dis
pensa de proceder à chamada dos Srs. Senadores. A vo
tação da matêria fica adiada para a próxima sessão ordi
nária. 

Em razão disso, o restante da pauta de hoje constituí
da do Requerimento n'>' 793/83; Projetas de Lei do Sena
do n•s 280/80, 39/83, 70/83 e 337/81, pendentes devo
tação, deixam de ser submetidos a votos, ficando sua 
apreciação adiada para a sessão de amanhã. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) - Em conse
qUência- da inexistência de número para deliberação, a 
apreciação do. Requerimento n'>' 802, lido no Expediente 
da presente sessão, fica adiada para outra oportunidade. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Volta-se à lista 
de oradores. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Hêlio Gueiros. 

O SR. HtLIO GUEIROS (PMDB- PA. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, ocupo não a tribuna de honra mas 
um microfone, para tratar de dois assuntos: Primeiro, o 
Correio Braziliense de hoje publicou, numa de suas colu
nas, o seguinte tópico: 

POLONETAS 
Corrigindo aparte de Hélio Gueiros ao d_is_c_u_rs_o 

do Senador fe_tnando Henrique Cardoso, o ·repre
sentante de Santa Catarina, Lenoir Vargas, disse 
ontem que comparar a importância de uma CPI 
com um inquérito adminiStrativo para ele não pas
sava de piada. Gueiros havia reclamado a abertura 
de inquérito na área administrativa para apurar res
ponsabilidades de acusados de irregularidades na 
gestão do comércio do Brasil com a Polônia. 

Sr. Presidente, não costumo responder nem comentar 
nada que sai em jornal, mas hã certas coisas_de_que não 
gosto. Quando se trata de uma notícia, dentro do noti
ciário, dentro da reportagem normal, eu não tenho nada 
com isso, cada um diz o Que quer. Mas notícia em coluna 
de jornal, eu que passei minha vida toda trabalhando em 
jornal, sei que ê notícia plantada, montada, encomenda
da, e é por isto que não gosto deste tipo de notícia. 

Não sei a quem atribuir esta nota, mas não tenho por
que fingir qUe não li ou fingir que não é comigo. Por isto 
vou rebater a publicação. 

Sr. Presidente, antes de tud_o, dei um aparte despreten
sioso no meio de um discruso importante, que era o do 
Senador Fernando_Henrique Cardoso. Não tinha por
que se pinçar, se puxar uma simples declaração minha, 
incidental, para fazer dela um tópico de coluna. 

Por outro lado, esse negóciO de "corrigindo aparte" eu 
não aceito. O Senador aqui não é escola, eu não sou alu
no de jardim da infância, nem qualquer Senador aqui é 
mestre--escola e nem está de palmatória na mão para-me 
corrigir nisso ou naquilo. 

Tenho minha opinião·, dou minha opinião, e qualquer 
um dos Srs, Senadores também tem sua opinião, dâ a sua 
opinião, mas é unia opiriião contra a outra, e mUito mC.: 
nos ninguém está corrigindo o outro, ninguém estâ tie 
palmatória na mão. 

Então, eu poderia dizer que isso não tem importância. 
ta tal coisa: eu como camelo e me engasgo com mosqui
to. Tem saído, aí, vãrias coisinhas comigo e eu não dou 
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Rtenção, mas hã umas que engasgain, e com essa nota eu 
me engasguei. 

O nobre_Senador Lenoir Vargas, que por Sinal sempre 
se manteve muito silencioso nesta Casa, reativou sua 
garganta de ontem para cá,_ somente, e aproveitou a 
oportunidade para discordar de mim. Na hora do discUr
so, S. Ex~ respondeu: .. eu não sou homem de bater bo
ca". Dei meu aparte, S. Ex' contra-aparteou o Senador 

__ Fer~nando Henrique Cardoso e, para mim, ficou enCerra
do. Eu não gosto de que vã para jornal mexer com meu 
nome, porque mexem e eu rebato. 

O Sr. José Lins-:- V. Ex' permite um aparte? 

O SR. HÍ:LIO GUEIROS- Tem o aparte V. Ex• 

O Sr. José Lins- Senador Hélio Gueiros, tenho aim
ptessão de que V. Exf. concordará--comigo. Senador Le
na ir Vargas é um homem de grande estatura êtica e ja
mais pode ter tido a intenção de ferir a susceptibilidade 
de V. EX' Mesmo porqu~ não havia motivo para. isto. No 
aparte S. EX' quís fazer referência apenas à -supreriiacia 
de uma CPI, com relação a um inquérito administrativo. 

_S. Ex~ acha que aCPI tem muito mais poderes, ê muito 
mais efetiva, está muito mais capacitada a apurar os fa-

-- tos do que um inquêrito administrativo. Segundo o meu 
pensamento, o que S. Ex• fez foi simplesmente ressaltar 
esse aspecto da maior importância das CPis. Desse mo
do, se houve encomenda de notícia, não foí, de à:rto, do 
Senador Lenoir Vargas. Não tenho nenhuma procu~ 
ração para defendê-lo, mas a impressão que tenho é de 
que S. Ex' não teve a menor intenção de ferir V. Ex• 

O SR. Hi!:LIO GUEIROS- Muito grato peta genti
leza dO ·apãrte de V. Ex\ e também não tenho porque, 
aprioristícamente, atribuir ao Senador Lenoir Var_gas a 
iniCia_Tiva-de haver mandado a nota para a coluna do jor~ 
nal. 

Mas, Sr. Presidente, a nota me dá oportunidade para 
esclarecer o meu pensamento. Eu disse, e repito, o in
quérito administrativo é mais eficiente -do que uma CPI. 
Não adianta aqui ficarmos õ.Os-üudindo com infai-ttilida
des e tolices, achando que temos força demais e que todo 
mundo vai ficar com medo do Congresso Nacional, por
que não é verdade. Não é verdade. 

Uma CPI -eu gostaria que me dessem um avulso, já 
que retiraram daqui os avulsos de hoje- vamos verifi
car que o Congresso Nacional, em particular o Senado 
Federal, tem vãrias CPis, em plena atividade. Eu vou 
mostrar para V. Ex• o tipo de CPI em curso aqui no Se
nado. (Pausa.) 

Primeifa: iiwestiga problemas vinculados ao aumento 
populacional brasileiro; quer dizer, o Senado não s.abe 
porque é que aumenta a população no Brasil. Fez uma 
CPI, que está em pleno funcionamento, para investigar 
porque ê que a população do Brasil está aumentando. 

Outra CPI. Hã uma CPI em curso no Senado destina
da a investigar a persistência da pobreza absoluta do 

- Nordeste. O Senado não sabe porque o Nordeste está 
flagelado, é pobre e está tão necessitado. Fez uma pom
posa Comissão Parlamentar de Inquél'ito, que se reúne 
toda semana, para ouvir depoimentos das mais altas per
sonalidades do País. E tem vindo civis e militares.em am
bas, uma para saber porque é que a população do Brasil 
cresce e a outra para saber porque é que o Nordeste é 
pobre. Ninguém sabe. ~preciso uma CPI para que se in
vestígue. 

O Sr. J'!~é Lins- V. Ex• me permite? 

O SR. Hl!:LIO GUEIROS- Já vou dar o aparte a V. 
Ex~. - -

O que há, Sr. Presidente, e é preciso que se fale a ver
dade e não se fique com eufemismo, é que, por manobra 
e artifícios de liderança e de bancadas, se forma Comis-
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são Parlamentar de Inquérito do Congresso Nacional. 
unicamente para evitar que """o outro lado" tome a vez. 
Então, os assuntos mais tolos, mais insignificantes, mais 
inexpressivos, são colocados como motivo de uma CPI, 
porque, com isso, se toma o lugar do outro partido, por
que., pela Constituição, só pode haver em funcionamento 
cinco ou sete Comissões Parla_mentares de lnquêrito. En~ 
tão, torr'l-se o lugar de todo o mundo, com essa tal"im
põnente", para usar a expressão do Senador Lenoir V ar
gas, imponerite CPI, que não vai resolver coisíssima al-

-- guma, porque, inclusive, já estão sendo formada, sem in
tenção de descobrir, nem de investigar c-oiS'fssima algu-
ma. 

Essa ê que- é a verdade dos fatos. Não adianta nós es
tarmos aqui nos iludindo com coisa alguma a respeito 
dos métodos, da imponência de CPI. 

Eu citei duas. Essas são de 1983. Mas, vou citar ou
tras, Sr. Presidente, Srs. Senadores, para mostrar a im
ponência das nossas CPis. A primeira: 

Apura as causas da rotatividade de mio-de-obra no 
País,-em faCe do sistema do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço. 

Sabem de quando é essa Comissão? Do ano de 1980, 
quando os Senadores eram outros e não estes que estão 
aqui. Outra CPI: investiga o funcionamento do mercado 
financeiro do País. Sabem a idade dela? Também é do 
ano da graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, de 1980. 

O Sr. Gabriel Hermes-- V. Ex• permite? 

O SR. HltLIO CUEIROS - -Ora, Sr. Presidente e 
Srs. Senadores, eu pergunto agora qual é a pilhéria, qual 
é' a piada? Quem é que estâ dizendo-a pilhéria Ou a piada? 
Eu que mostro descrença e provo porque mostro porque 
tenho descrença em CPI, ou quem simplesmente se em
polga com o nome: Comissão Parlamentar de Inquérito 
e acha que é uma coisa impo-nente e que cessa a muSa, 
porque a CPI tem que ser respeitada. 

A verdade, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é-que CP! 
~o Congresso Nacional, estâ muito por baixo. Eu indago 

_de V. Ex•s, que_ ~ão ma:is a~tígos nesta Casa; Cjual a CPI 
eficiente que o Congresso já teve? 

O Sr. Gabriel Hermes- Eu posso dar uma resposta, 
se V. Ex• me permitir. 

O SR. HltLIO CUEIROS- Inicialmente, a pergunta 
é retórica. Depois, é que vai para receber apartes. 

A verdade, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é que eu 
desconheço repercussão de qualquer CPI do Congresso 
Nacional. Nunca vi qualquer resultado prático de qual
quer CPI aqui. E falo, Sr. Presidente-e aí é que està
e falo com conhecimento de_ causa, porque ninguém sabe 
aqui, mas vai ficar sabendo agora: eu jã presidi uma CPI 
na Câmara dos Deputados. Antes de ser cassado, fui de
signado Presidente de uma CPI da Câmara dos Deputa
dos, para discutir, analisar, investigar o problema da 
borracha no Brasil. Uma Co_m_issão que, por sinal, Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, não tinha coloração político
partidária; pol-que, embora fosse eu do MDB e Presiden
te, os membros todos da ARENA como do MDB cola
boraram patrioticamente no trabalo de investigação do 
problema da borracha no Brasil. E, eu tinha naturalmen
te 17 anoS- menõs, acreditando na imponência da CPI, 

- dei o melhor dos meus esforços e sai por aí, por todo o 
Brasil, acompanhado pelo Deputado Cid Sampaio, que 
era o Relator, procurando ouvir todas as pessoas interes
sadas no problema da borracha no BrasiL Fomos ao Pa
-rá, fomos ao Amazonas, fomos ao Acre, fomos a Ron
dônia, fomos dentro dos seringais da Amazônia, ouvir 
depoimentos de seringalistas e de seringueiros sobre o 
problema dã borracha. Na mesma ocasião, ouvimos 
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também industriais do Sul, Presidentes das comisssões 
executivas da borracha, fizemos um trabalho exaustivo. 
E o Deputado Cid Sampaio teve um trabalho realmente 
meritório, patriótico, paciente, penoso, rilas terffilriõu fã.M
zendo um relatório, que fcii- aprovado- unanimemente 
pela Comissão e, então, se mandou para o plenário da 
Câmara dos Deputados. ReSultado, Sr. Presidente; hou
ve o Al-5, o Congresso fechou depois foi reaberto, foi 
colocado em pauta o resultado de várias CP Is, que esta
vam em funcionamento, inclusive a da borracha, e levan
tada uma questão de ordem, à certa altura, na Câmara 
dos Deputados, a conclusão de tudo. Arquive-se, 
arquive-se o relatório da C PI. O Deputado Cid Sampaio 
levou 2, 3 meses andando ceca em meca, preparando um 
relatório à altura, mostrando o que o Brasil poderia e de
veria fazer com material estratégico desta natureza~ nós 
que já fomos o maíor prodUtor mundial de borracha, 
quando nós jã chegamos a produzir 99% da borracha e o 
mundo 1%, hoje nós prodU.i:lmos 1% e O-resto do nú.mdO 
99%, coisa que realmente tem- que haver investigação. 
Pois bem, depois de todo esse trabalho, o resultado foi o 
seguinte: dessa CPI, o Presidente já foi cassado, o outro 
também já foi;então só tem um jeito: arquive-se. Quer 
dizer, arquive-se, é a cesta de papel, uma CPI foi para a 
cesta de lixo. 

Então, vejam V. Ex• que eu não tenho mals idade fiem 
jeito de ser ingénuo, de ser infantil, de achar que é uma 
CPI do Congresso Nacional que vai resolver todos os 
problemas do Brasil, porque a experiência tem demons
trado que CPI de CongrCsso Nacional não Vaie -nada. 
Não adianta estarmos nos iludindo aqui. 

Essa Comissão que prOvocoU o discurso do Senador 
Fernando Henrique Cardoso não é nem CPI, é uma Co
missão Especial que não tem força de coisa alguma, não 
tem força para investigar nada. Faz convites e o convida
do vem se quiser, se não quiser comparecer não vem e 
fica por isso mesmo. E, como disse na hora do meu apar
te, tentou-se convocar, tentou-se pedir uma CPf"que tem 
tanta força. que é tão importante, tentou-se pedir o Rela
tório" Saraiva para o MinistrO-do Exército e este disse que 
não tem Relatório Saraiva pa(a CPI nenhuma, e ficou 
por isto mesmo. 

Há algum tempo, tentaram convidar ou convocar um 
funcionário do SNI e disseram que o funcionário do 
SNI, também, não vai à CPI, e assim por diante. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, a verdade é que CPI 
está desgastada, ninguém acredita muito.nelas_. Nas reu
niões da Bancada do meu Partido, -qUando se fala em 
CPJ, eu tenho defendido a causa e digo que não devemos 
nos meter com CPI porque já é Uma COíSã -âesrilOr.:ilizada 
perante a opinião pública do BrasiL Ninguém acredita 
em C PI. Então, não v,amos envolver o nosso nome com 
CPI de __ espêcie alguma porque há muito espalhafato, há 
muito estardalhaço· na imprensa, no noticiário, em tele
visão, fotografias, (eportãgei1S. .. Na hora, há um certo 
movimento mas, depois, ela morre caindo pelas tabelas e 
não se arranjã número para que funcione. 

De modo, Sr~ Presidente, baseado nessa minha expe
riência e na realidade, e não na-poesia e no lirismo, que 
emiti minha opinião, de que, entre uma CPI e uma Co
missão de Inquérito, eu prefiro a Comissão de Inquérito, 
até por que, como eu disse, uma CP! não dispõe de 
meios, nem de acesso a coisíssirilã ãlguma. E· num in
quérito administrativo, o Governo tem na mão tudo, 
não precisa perguntar para ilinguêm. O Congresso Na
cional nunca foi olhado pelo Poder Executivo como inte
grante do Governo, é sempre como se fosse-uma inSti
tuição à parte, rara do Go_ve-rno. EfltãO, Para o Congres
so Nacional conseguir alguma cci:isa, é uma lu-ta; e uma
dificuldade tremenda; mas, num inquérito admiriistfafi
vo, o Governo tem tudo à mão, a tempo e hora-, e-po-derá 
muito melhor investigar qualquer caso. · 

Eram essas as explicações que eu -queria dar. 

O Sr. José Lins- V. Ex• me permite? 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção II) 

O SR. HÉLI~)_~GlfEIROS - Concedo o aparte ao 
nobre Senador José Lins, que já hav!a me p~ido arttes._ 

O S_r. José Lins- Apenas para dizer que V. Ex•, c_om 
poucas palavras, atingiu o conceito dos Senadores, dos 
Deputados, dó-Regimento, do Senado, da Câmara e fez 
da CPI um instrument_ÇI de manobras escusas para so
lução de assuntos tolos nas mãos dos Líderes. Espero 
apenas que V; Ex;~, de hoje por diante, vote contra a for
mação de qualquer tipo de CPL 

O SR. H~LIO CUEIROS- V, Ex~, nobre Senador 
-José Lins, tem que desculpar essa história de CPI, por
que V. Ex•. como eminente Líder do PDS, deve ter parti~ 
cipado e sugerido que fossem criadas essas com_issõ~s 
para distrair a atenção da opinião pública brasileira e do 

-COngresso NaCional. 

O Sr. José Lins- Não aceito a acusação de V. Ex•, 
nem contra mim, e nem contra os colegas. 

O SR. H~LIO GVF.IROS- Não interessa se V. Ex• 
aceitcl_O_u não aceita, eu estou dizendo qu~ é evidente que 
num momento de- tanta respon~abilidade ... 

O Sr. José Lins- Interessa a mim, é claro. V. Ex~ que 
assuma a responsabilidade pelo que díz. 

O SR. Hl:LIO GUEIROS- Eu estou assumindo, es~ 
tá tudo taquigr~fado. Num moment_o de tanta perpte~i
d~de, eu vou fazer comissão de inQuérito para saber por 
que o brasileiro se reproduz mais do que o americano, do 
que inglês, ou porque no Nordeste o pessoal está passan
do fome? E evidente Sr. Senador, e eu não vejo, até certo 
ponto, nada de mais, que V. Ex' ocupe os espaços vazios. -

O Sr. J~é Lins- É evidente para V. Ex.'. Não meen
-· valva nisso. 

O SR. Ht:LIO GllEIROS- Apenas acho que as pes
soas devem assumir, acho que os políticos devem assu
mir. 

O Sr. José Lins- É isso que estou pedindo a V. Ex'. 
Que y. Ex~ assuma a acuSãção que está fazendo. 

---- O $R. HÉLIO GliEIROS --Se há um preceifo iegi
ntental que permite que eu embarace o partido adver
sário de criar uma comissão que me pode ser desagradá
vel, eu pulo na frente, até por que tenho maior númào, e 
preencho o lugar que poderia ir para o lugar de opo~ 
siçãQ. EU não vij() nada de mais. Agora, fingir que não 
sei de nada disso _é_ que não faço, Senador. Fingir que 
não, que não é nada disso, que realmente os senadores 
estão muito preocupados em saber por que o Brasil está 
aumentando de população, não é porque estou muito in
teressado. 

O Sr. José Lins- Essa é a opinião de V. Ex~. eu não 
quer.o assumir de modo algum. 

O SR. H€LIO CUEIROS - Realmente, ninguém 
Sãbe porque o Nordeste é pobre, tem que fazer uma CPJ 
ürgerltê! Orã, Senador José Lins! é evidente que aqui não 
hã -ihg"êriuOS, não há !_o los, os ingénuos e todOS pt!rder<1m 
as eleições. 

O Sr. José Lins- Quem disse que havia tolos foi V. 

Ex•. 

O SR. Ht:LIO GUEIROS- Os ingênuos e tolos per
deram as .eleições, aqui só estão os que são mais ou me

- nÇs Jl1ais sab~do!:_!_ d_o __ que os_ outros. 

O Sr. José Lins- V. Ex• foi quem disse que os Sena
dores são tolos. 

O Sr. HtLIO GUEIROS- Então, não adianta estar 
com rmgimentos. com certas hipocrisias, cõnl cer-taS po-
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ses, quando a verdade é essa que estou dizendo. Não es
tou falando nada de mais. Apenas, estou tendo. a cora
gero_d~ dizer que o rei está nu, só isso, não estou dizendo 
nada de mais, a não ser constatar uma realidade que é 
palpável aqui para nós, Senadores. 

_O Sr. Lenoir Vargas - Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. Hf:LIO GUEIROS -Com todo o prazer. 

O Sr. Lenoir Vargas- Nobre Senador Hélio Gueirds, 
eu tenho uma pequena dificuldade porque não ouvi o 
início do discurso de V. Ex• Mas ouvi o final de um apar
te do nobre Senador José Lins, dizendo que eu não teria 
tido a intenção e tal e coisa. E tudo parece que se relacio
na com o aparte que dei ao nobre Senador Fernando 
Henrique Cardoso, no discurso que fez, ontem ou an
teontem, a propósíto de um outro aparte que V. Ex' ha
via dado, e que V. Ex•, como ele, achava que deviam, 

_ para um determinado fato, dar preferência a um Inquéri~ 
to Administrativo sobre uma Comissão Parlamentar de 
IJ1quérito. Como estava participando dos debates, dei 
um aparte que, se não estou equivocado, dizia gue eu en
tendia que V. Ex' estava categorizando o inquérito e a 
CPI, dando pesos para um e para outro, naturalmente 
no sentido de bom humor, cje brincadeira, e não com cri
tério em termos absolutos; porque V. Ex• é um jurista 
que tem perfeita idéia, até talvez melhor que a minha, da 
categoria que existe entre um inquérito administrativO e 
entre uma Comissão Parlamentar de Inquérito. De 
modo que, pelo que li na notícia que V. Ex• me mostrou, 
nào houve a expressão usada aí pelo jornal, eu não devo 
ter pronunciado, porque procuro não usar expressões 
que pdSSam t~r qualquer possibilidade de que a Mesa ve
nha a fazer uma corrigenda, procuro usar termos parla
menta-res. De modo que foi um aparte cordial e, ao mes
mo tempo, com um pouco de malícia, admito, mas sem 
nenhuma intenção de criar um problema, uma situação, 
digamos, com aquela opinião de V. Ex•, com referência 
ao inquérito; e -que, ao- -mesmo tempo, também servia 
para o nobre Senador Fernando Henrique Cardoso, que 
insistia em que o Governo fizesse um inquérito, quãndo 
o Sr. Senador Virgílio Távorajá havia aparteado dizen
do- S. Ex• como Líder do Governo, porque eu não sou 
llder- diZendo que se o Governo achava que não existia 
irregularidade, não tinha por que fazer um inquérito, 
não podia se esperar um inquérito-administrativo, só po
dia haver, da parte de quem achava que havia alguma di
ficuldade ou algum problema, que era na área parlamen
tar, o recurso da área parlamentar, que era essa tentativa 
da Comissão Parlamentar de Inquérito. De modo que 
esse foi o meu pensamento. E nem passe pela cabeça de 
V. Ex• que eu tenha qualquer ligação com noticiãrios 
que saiam aí, porque nestes vinte e poucos anos qu·e es-
tou aqui no Congresso sou muito pouco procurado pela 
imprensa, com a qual tenho cordiais relações, mas sem 
intimidade caPaz de insinuar qualquer coisa. Natural
mente que, se houver a possibilidade de da' a V. Ex~ 
qualquer satisfàção, estou inteiramente de acordo em dá
la; dei o aparte a V. Ex• no sentido de cordialidade e até 
com um pouco de brincadeira, no aparte, porque achei 
que não devia diScutir essa matéria com mais profundi
dade. Agora que V. Ex' emitiu arrazoadamente a sua 
opinião- sobre as comissões parlamentares de inquérito e 
sobre os inquéritos adffiin"istrativos, então, tenho uma 
profunda divergência com V. Ex•, porque entendo que as 
comissões parlamentares de inquérito, órgão institucio
nal do Poder Legislativo, são instrumentos válidos; os 
que a utilizam -e talvez V. Ex• tenha razão nesse senti
do -é possível que tlão a tenham utiliza~o com aquelas 
características extremas de um inquérito parlamentar. E 
aí até V. Ex~ tem, de certa forma, um tanto de razão, 
porque no momento em que as comissões parlamentares 
de inquérito se transformaram ou se transformam em 
instrumentos de natureza político-partidário, elas perde
ram ou perdem aquela expressão de investigação parla-
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mentar, e passam a ser instrumentos de projeção de uma 
ou de outra facção, de um ou de outro ponto de vista. 

O SR. HltLIO GUEIROS - Dependendo d~ maio
ria. 

O Sr. Lenoir Vargas- Há um preestabelecido, no que 
se refere a isso. Acho que o Poder Legislativo tem abusa
do das comissões de inquérito, e V. Ex.•, que fOi"Deputa
do antigo, sabe o número exaustivo que havia, quando a 
Constituição não limítava o nllriiero das comissões de in
quérito; então, qualquer indisposição que nós-, parla
mentares, tínhamos com o delegado regional, não sei de 
onde, chegávamÇts aqui no Congresso e propúnhamos 
uma comissão parlámentar de inquérito para inveStigar 
aquele problema com relação ao delegado regionaL E 
depois ninguém mais se intereSsav.ã;-eraSó 'o -aio de prati· 
cara criação_da Comissão. Então, elas, efetivaritC:nte, na
prática, ficaram assim tão esn1aecidas que terminou Viri· 
do esse disposítiVó de que há um número limitado de co· 
missões, justamente no sentido de que os Partidos rt: 
quem mais concentrados naquelas efetivamente mais ne~ 
cessârias. E isso que ocorre com as comissões parlamen
tares de inquérito, sabe V. Ex• que é o que está ocorren
do com as emendas da Constituição. O número de emen=-= 
das à Constituição apresentadas n. cOngresso, nesses úl
timos tempos, comporta um ou dois anos de ativíddae 
parlamentar, apenas com as emendas constitucionais 
que estão af jogadas para a apreciação dos outros_, Por· 
que os autores imaginam a emenda à Constituição, CO· 

lhem as assinaturas e entreganl à aprecia~o dos demais, 
e depois, às vezes, nem no dia da votação e da discussão 
aparece o próprio aiúor da emerida. V. Ex• sabe tanto 
quanto eu que é íSso que ocorre-:- Então, são defeitos, são 
erros, são facilidades, são equívocos que nós mesmos, 
parlamentares, cometemos com instítuiÇões que são nos
sas. Estou de acordo em que as comissões parlamentares 
de inquérito deveriam ter mais cuidado -na Sua consti· 
tuição p.ãra te-r mais valia nas suas conclusões. Existem 
comissões- e V. Ex• citou uina- eu c6nheçáUma CO~ 
missão Parlamentar de Inquérito que tratou da pecUária, 
aqui, no Ceil.tró·Sul, e foi até coordenada pelo saudoso 
Deputado Marcial Terra, que foi um grande pecuaristã 
no Rio Grande do Sul, e que é um dos grandes estudos 
mais primorosos que existe sobre o assunto; e que tam
bém terminou assim, no arquivo, pois õ Congresso Na
cional tem um arquivO fabuloso de grandes empreendi
mentos dessa natureza. De modo_ que a minha interM 
venção, no caso, foi p-ara reforçar aquilo que o Senador 
José Lins disse de que V. Ex• pode estar tranqUilo, por~ 
que da minha parte não houve nenhuma intenção de 
criar uma dificuldade, criticar ou desestabilizar a posição 
de V. Ex•, que é um grande Senador, ~qui, e que anima 

· essas nossas sessões que ficam, às vezes, esvaziadas em 
determinados dias. E aí é outro- e V. Ex~· não está in
cluído, porque é um dos mais presentes- aí é outro dos 
nossos equívocos, e V. Ex• estranha que eu agora esteja 
falando; é que eu fico às ve:zes tão constrangido de verifi
car que o Congresso Nacional, o Senado da República, 
com essa tribuna à disposição de 69 Senadores, que tem 
as mensagens mais importantes para transmitir ao Bra
sil, tem as idéias mãis llinliilosas para resolver a situação 
nacional, ficam aqui nessa penúria, a não ser a inte.lígên- -
cia brilhante de V. Ex•, ... 

O SR. HtLJO GUEIROS - Muito obrigado. 

O Sr. Lenoir Vargas- ... aí do lado da Oposição, essa 
persistência, digamos, do Senador José Lins, aliulls de
veres de ofício e alguns chamamentos, como V. Ex• fez, 
para que eu viesse aqui tá o prazer de debater com V. 
Ex• e lhe dar as explicações. 

O SR. Hltt.IO GUEIROS - Muito grato ao nobre 
Senador Lenoir Vargas. Eu quis dizer que eu só falei 
mesmo por causa do topicozinho do jornal. Porque acho 
que na discussão V. Ex• deu uma opinião e eu dei outra e 

d.everia terminar aí, e não se pinçar Uma coisa para colo
car em coluna de jornal. Af é que eu disse que cu não ha
via gostado. Mas, grato pelo aparte de V. Ex•, que sem
pre me mereceu muito e não tem por que eu fazer a me
nor restiição à cordialidade e amizade de V. Ex• 

Mas isso está encerrado, Sr. Presidente, e eu vou para 
o segundO pOnto- dã meu discurso. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, todos nós estamos to
mando conhecimento de uma revoada de garimpeiros de 
Serra Pelada, aqui, em Brasflia, com o Óbjetivo de pres
siOnar o COngresso Nacional para fazer a aprovação de 
um projeto de lei do nobre Deputado Sebastião Curió, 
que prorroga por cinco anos a 'exploração dos garimpos 
em Serra Pelada. Tudo bem, Sr: Presidente, apenas eu 
noto quanto é diferente quando hã um anjO protetOr do 
lado do Governo, quando os interessados recorrem ao 
Collgresso Nacional. Em outras oporiunidades vejo uma 
certa hostilidade, urna certa má vontade em certos gru~ 
pos que se aninham, custosamente, penosamente nas ga
lerias do Congresso Nacional, para demonstrar aos Srs. 
CongresgjStas seu desejo de ver aprovado ou rejeitado 
determinado projeto de lei. Desta vez, Sr. Presidente, 

· porque -os garimpeiros estão com o seu anjo tutelar, que 
é o nobre Deputado-Sebastião Curió, verifica-se que 
quase a metade dos ônibus da empresa TranSbrasífiana 
estão a disposição dos garimpeiros. E mais: eu vi, se não 
me engano ontem, quatro viaturas policiais, abrindo ca
minho para os garimpeiros, eu só havia vistO isso antes, 
com o Presidente da República, mas agora os garimpei
ros. de ~erra- Pelada estão aqui para conversar com o 
nobre :Députado Sebastião_ Curió e têm uma guarnição 
da patrulha rodoviária para dirigir a sUa -Crujlinhiida den-
tro de Brasília. -

Sr. Presidente e Srs. Senadores, não tenho porque não 
endossar e não apoiar a reivindiCação doS garimpeiros de 
Serra Pelada, inclusive, por várias vezes, manifestei-me 
aqui, nesta Casa, mostrando a justiça do pleito deles de 
continuarem trªbalhando em Serra Pelada, porque fo
ram eles que descobriram Serra Pelada, são eles que esM 
tão catando o ouro em Serra Pelada, e são eles quedes~ 
cobriram novas riquezas para o Brasil. Não vejo porque 
a DOCEGEL ou Seja lã quem for cresça os olhoS e quei
ra, agora, jogar para fora os garimpeiros para adotar a 
tal_ exploração industrial do ouro em Serra Pelada. Até 
porque- V~ Ex• sabe muito bem- a exploração do ga
rimpo pode ser concomitante, pode ser ao mesmo tempo 
que a exploração com as máquinas, não tem por que se 
afastar uma ou outra. 

Mas o que observo, Sr. Presidente, se é justa a preten
são dos garimpeiros de Serra Pelada, e se o ilustre Depu
tado Sebastião Curió tem forças junto ao Plariilto; e se 
uma lei, aqui do Congresso NaCional, terá forçosamente 
que ser sancionada pelo Senhor Presidente da República, 
por que essa exibição, por que esse aparato, por que essa 
procissão enorme de ônibus aqui, se com uma tacada o 
ilustre Ministro das Minas e Energia, com uma simples 
portaria, nem preciSaria ser üma -pOrtada,- u-ma ordem de 
serviço deixa Serra Pelada aberta aos garimpeiros? 
~~ entendo,_ Sr. Presit~ente- e Srs. Senadores, toda 

essa encenação, toda essa parafernália, em torno desses 
garimpeirOs, para levar ao Governo essa providência que 
o Governo pode f8ier isso sem problema nenhum, sem
problema de espécie alguma. Até porque,_ tecnicamente, 
me parece sem o menor sentido um projeto de lei dizen
do que a exploração numa mina vá durar 5 anos ou 6. E 
por que não botar 6 e não 7 e não 8? Uma ~cisa sem pé 
riem cabeÇa! Ouro: vai ter ouro até quando tiver ouro. 
Vai deixar de ter quando não tiver mais ouro-: NãO é por
que existe uma lei do Congresso Nacional dizendo que é 
para catar ouro daqui até cinco anOs que- o ouro vai ser 
achado daqui atê 5 anos. Uma coisa absolutamente sem 
nexo, Sr. Presidente. 

Noto que estão querendo, parece, fazer promoção de 
atguêm com objetivos político-partidário futuro. Até 

porque em cinco anos já alcança o novo pleito que vem 
aí, a nova sucessão estadual. Não vai. Sou de um Partido 
ao qual não pertence o eminente Deputado Sebastião 
Curió que, realmente, tem se dedicado muito ao proble
ma de Serra Pelada, mas S. Ex'" é do Partido do nobre Se
nador Aloysio Chaves, do ex-Senador Jarbas Passarinho 
e não sei até que ponto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
jâ terá O começo de uma campanha eleitoral para a pró
xima sucessão estadual. 

Digo isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, porque 
"cesteiro que faz um cesto faz um cento". Na eleição do 
ano passado, os nossos adversários no Pará estavam cer· 
tos de que iam ter 40 mil votos de Serra Pelada em favor 
dos candidatos do Governo. E, houve risco disso aconte
cer, porque realmente Serra Pelada é um curral, lá não 
entra ninguém a não ser quem o Coronel de plantão 
queira que entre. Basta dizer que proibiram até os fLSc-ais 
do PMDB'de fiscalizar a eleição. E agora, recentemente, 
porque está havendo o problema do fechamento do ga-:
rimpo, a Assembléia Legislativa do roeu Estado mandou 
numa comissão dois Deputados do roeu Estado para ve
rificar as condições do garimpo de Serra Pelada. Foram 
dois deputados, um do PDS, deputado Haroldo Bezerra, 
ex-Pi-efeito de Marabá, e o Deputado Gabriel Guerreiro
que é do lado do PMDB, 

Os dois·s-e apreSentaram na entrada do garimpo, na 
entrada da Serra Pelada, e o coronel ou seu subalternO 
perguntou o que eles queriam: "Nós somos da As
sembléia Legislativa e estamos aqui em missão especial". 
O_~empregado disse: "Mas Deputado não entra aqui". 
Aí, um dos Deputados, o Haroldo Bezerra puxou a sua 
carteirinha de garimpeiro, portanto, podia ter pleno 
acesso_ "à Serra Pelada. "Bom, como garimpeiro você po
dia entrar, mas já que você é Deputado você não entra". 

Isso é que é Serra Pelada politicamente falando, eleito
rálmente falando, lã no meu EstadO. 

O Sr. José Lins- Permite V. Ex• um aparte? 

üSR.Hti.fo GUEIROS- Vou já dar o aparte a V. 
Ex• 

Então, Sr. Presidente, o que eu quero dizer com tudO 
isso, ê que há um grupo do lado do Govenlo federal que 
usa, que se aproveita de Serra Pelada para os seus objeti
vos e projetas político~eleitorais. Não deu certo na 
eleição passada, porque a Justiça do meu Estado é uma 
Justiça honrada, corajosa e impediu que se consumasse 
totalmente o plano engendrado. Mas para que V. Ex's 
tenham uma idéia, de qualquer maneira, de como foi a 
eleição em Serra Pelada, basta dizer a V. Ex'"s que de 30 
ou 35 urnas lâ depositadas, nós tivemos 1 voto por urna, 

_I voto, e o resto todinho foi para os candidatos do PDS. 

O Sr. José Lins - Estava ruim, estava ruim lã. 

O SR. HltLJO CUEIROS- Fizeram a camai:adagem 
de dar para o PMDB. Para não dizer que não tinha lá 
"unzinho" do PMDB deram t voto por secção eleitoral. 

O Sr. José Lins- V. Ex• ficou sentido. 

O SR. HtfLJo GUEIROS- então ficou assim: 7.165 
_votos_ para o PDS e 35 voios para o PMDB. 

Sr. Presidente, eu acho que o Brasil nós já atingimos a 
um estágio tal de democracia com certa Seriedade não se 
pode mais permitir uma situiação dessa natureza. Não 
tem graça, Sr. Presidente e Srs. Senadores, mas não tem 
graça mesmo que um cidadão, acreditando nas insti
tuiçõe_s brasileiras! vá disputar um cargo e dê um duro 
danado para arranjar um voto, e luta por outro voto, e 
luta e catequisa e se esforça, trabalha, faz força para con
seguir um voto do eleitor, l!l11 outro voto aqui, outro ali, 
e no fim, arranja talvez a sua eleição com muita dificulM 
dade, com muita pena. E os engraçados conseguem cer
tas facilidades, fazem essa espécie de: curral e recebCm 
sete mil votos inteiramente gratuitos, sem fazer força nc-
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nhuma, passando para trás aquelas dezenas e centenas 
de outros candidatos qu_e lutaram bravamente à custa de 
um voto. 

Então, Sr. Presidente e Srs_. Senadores, não 6stou en
tendendo bem, mas como gato escaldado de água fria 
tem medo, eu não quero que se começe, desde hoje, a se 
preparar uma outra Serra Pelada. Nós tivemos uma luta 
terrível para derrubar esse negóciO de Serra Pelada, pe
nosa, desgastante, e agora, com três ano-s, já se começa a 
armar um novo esquema, e agora através de uma lei- 5 
anos. 

O Sr. José Lins --Permite V. Ex9 um aparte? 

O SR. Hi::LIO GUEIROS- Já permitirei a V. Ex• 
Assim, Sr. Presidente, entendo que é justa a luta dos 

garimpeiros de Serra Pelada, mas entendo tambêm que 
eles estão sendo facilmente vitíriia:s. estão se transfof~ 
mando em instrumento de política pessoal ou partidária 
de certos políticos no meu Estado. Acho que isso não é 
justo e não tem porquê. 

Se o Governo vai permitir;- e- deve permitir, a manu
tenção _da abertura de Serra Pelada, ele dev-e isso não 
apenas a um cidadão, mas é claro que a toda__ estrutura 
do próprio Partido, do PDS do P3.râ ínleiramente, ãféril 
de todas as classes sociaiS do meu Estado, todos soli
dários com as justas reivindicações deles. Mas, se apro
veitar uma oportunidade dessas pa:ra se-lançar, para ·se 
projetar de agora uma candidatura, um nome para 
eleições no meU Estado, acho que isso não está certo. É 
um ar de piquenique, que se vê cOin os garimp"eírOS, -uni 
ar de piquenique. Estão fazeiido turismO, estão passean
do pela cidade, e quem aparece para o "abre-te sésamo". 
de tudo, é exatamente o prezado colega e amigo Deputa
do Sebastião Curió, que vai digamos assim, conquistar 
todos os méritos por qualquer decisão favorável que o 
Governo venha a tomar em benefício da justa pretensão 
dos garimpeiros de Serra Pelada. 

O Sr. José lins - Permite V, Ex~ um aparte? 

O SR. Hi!:LIO CUEIROS - Concedo o aparte a V. 
E<• 

O Sr. José Lins- Nobre Senador Hélio Gueiros, en
tendo perfeitamente as causas do ressentimento de ·_y_ 
Ex~ Os garimpeiros não votaram em V:""Ex•, e eu remO 
que o único voto que v' Ex~ teve por uma, talvez ilão 
saia mais, porque agora V. Ex• se coloca até contra os 
garimpeiros. Vejo muita gente vir ao Senado Federal, co· 
missões de estudailtes; de empresários e V. Ex•, agora, se 
revelou contra os garimpeiroS que vêm eni busca de am
pliar um direito - e me parece muito justo esse- inõvi
mento. Agora, se V. Ex• quis fCiír o cOnCeito do Ot!p"tita> 
do Sebastião Curió ou do Senador Jarbas Passarinho, 
não o conseguiu. A impressão que-eu tenho é_que V. Ex• 
poderia aderir aos garimpeiros, porque asSim, aO ínvés 
de um voto, V, Ex• talvez tivesse _bem mais, na futura 
eleição. 

O SR. HÉLIO CUEIROS - Nobre Senador José 
Lins, eu não sou m<iis, nem menos cOrajoso do que os 
outros, mas acho que o mal no Brasil, é não se ter cora
gem de dizer as coisas. As galerias podem ficar cheias de 
garimpeiros, que eu digo que eles estão servindo de ins
trumento para uma po!ítica eleitoral, e que se serviram 
na eleição passada para se consumar· um-a maior fraude 
eleitoral no Estado que, felizmente, não se _consumou. 
Volto a repetir: era só o que faltava, que o Pará todo 
queira-uma coisa, queira um Partidô;queira um.calldi
dato, e aquela meia dúzia de pessoas ali, colocadas den
tro do curral, vá embaraçar o livre pronunciamento do 
eleitorado do Pará. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào II) 

O Sr. José Uns- Eu compreendo a ira de V. Ex• con
tra os garimpeiros. Compreendo perfeitamente a causa 
do ressentimento. 

O SR. HtLIO GllEIROS- Se tiver estudante aqui, 
vou dizer a me-sma coisa; se eu tiver que ser contra o es
tudante, vou dizer o que posso achar errado em estudan
te. Digo. Se tiver garimpeiro, e eu achar que ele está erra
do, digo. E acho que é por isso que eu me considero um 
~ntipolítico. Sou um antipotílico. 

O Sr. José Lins- Não apoiado. Não apoiado. V, Ex~ 
agora exagera. 

O SR. HÉLIO GlJEIROS- Sou um antipolítico elei
toral. Eu não sou simpático, não cortejo po-pularídade. 
Se- sou demagogo, cu o sou sem querer. 

O Sr. José Lins- V. Ex• se reconhece demagogo. 

O SR. 'HI'!:LIO GUEIROS - Se o povo me coloca 
como líder, como coloca V. Ex•, como coloca o nobre 

-senadõi-Lenoir Vargas, quem tem que -ser Líder é que 
tem que assumir as_ responsabilidades. Essa estória de a 
pessoa ser Deputado, ser Senador, ser Governador, ser 
li der, e ficar somente fazendo o que se pressiona, eu não 
acho que isso seja ser um líder- assim, se é liderado, 
não se é líder. E eu, nobre Senador José Lins, vou levan
do a política dessa maneira: eu posso ouvir e ouço opiR 
niões, conselhos, respeito, acato e procuro, mas na hora 
de decidir, quem vai ter que decidir, sou eu quem tenho a 
responsabilidade da decisão. 

De modo que, Sr. Presidente e Srs. senadores, o nobre 
Senador José Lins pretendeu fazer também uma intriga 
que eu considero manjada: "V. Ex• está se lançando con
tra os garimpeiros", pensando que eu vou dizer: "Não, 
não é isso, Senador! Calma, lá!" "Quem tem ouvidos 
para ouvir, ouça" - e está nos Evangelhos. 

o--sr. José Lins- Se V. Ex~ concorda comigo, não há 
o que discutir. 

O SR. HtLIO CUEIROS- Quem tem olhos para 
ler, leia. 

Desde o começo, cu disse que era favorável aos garim
peiros, disse que já tinha falado aqui, muito antes. Ago
ra~ numa hora em que eu estou vendo _que estão se aproR 
veitando dos garimpeiros para fazer promoções pessoais 
e poHticas, eu não sou tolo para dizer: "Não, mas assim 
os garimpeiros vão ficar contra mim." Qué fiquemfNao 
precisei deles antes; não sei se ainda vou- precisar numa 
outra oportunidade. 

Agora, não há rancor da minha parte, não há ressenti
mento, corno disse o nobre Senador José Lins. Não te
nho ressentimento, não tenho coisa alguma. Estou do 
lado e deles acho que é justíssima a sua luta, mas tenho 
que dizer que eles não estão se comportando regular
mente nessa tentativa de verem reconhecidos os seus di
reitos. Estão sendo instrumentos de uma política parti
dã_ria pessoal. Acho :que se é para alguém ter vantagens 
com essa política partidária, deve ser o Governo, e quem 
deve, então,.ter o mérito de manter aberta Serra Pelada, 
deve_s_er o Governo, e não uma pessoa. h preciso acabar 
co_qt esse negócio, no Brasil, de tudo se dever a uma pes
soa. Eu já diSSe- é)Ue isso vem desde D. Pedia I. Todo o 
mondo acha que a Independência do Brasil se deve a Pe
dro I; todo o mundo acha que a República se deve a 
De_odoro da Fonseca; todo o mundo acha que deve a fu
lano, fulano e fulano e, inclusive, a abertura agora, se 
deve exclusivamente ao Presidente João Figueiredo. Na 
opinião dessas pessoas, a sociedade brasileira não con
quista nada, tudo é "dádiva do Príncipe", Esse caso de 
Serra Peladã, tenta ieproduzir 0 mesmo modelo de se 
achar que o Governo vai fazer ou deix-ar âe fazer por 
ca:u:sa de um homem. 
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Sr. Presidente, reitero o que eu disse desde o começo: 
estou de pleno acordo com as justas reivindicações dos 
garimpeiros de Serra Pelada, que merecem ficar lá. A-
custa deles é que o Brasil descobriu a mina; à custa deles 
é que a produção de ouro do Brasil passou de quatro to
neladas para vinte e tanús toneladas, vai passar i'iara 
quarenta, c eles prometem até fazer cinqUenta toneladas 
de ouro só em Serra Pelada, o que daria uns bons mi
Ihõe::. de dólares para o Brasil. Mas, apesar de estar do 
lado deles, acho que está havendo muita exploração 
político-eleitoral no episódio que está sendo palco aqui 
em Brasília. Muito obrigado. (Muito bem!) 

-o SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a pa
lavra~o p.obre ~enad<;~r PeP.ro Simon. (Pausa.) 

S. Ex' não está presente. 

Concedo a palavra ao -nobre Senador José fgnãcio 
Ferreira. (Pausa.) 

S. Ex• não está presente. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Gabriel Hermes. 
(Pausa.) 

S. Ex' não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Aderbal Jurem a. 

O SR. ADERBAL JUREMA (PDS- PE. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Deputados, há dias eu estava na expectativa 
de uma oportunidade para assinalar a publicação do li
vro "Suécia Uma Democracia SoCial'' de autoria do _es
critor pernambuco ~erguedoJflliot,~meu ç~lega da Aca
demia Pernambucada de Leitr~~ e ant,igo1jornalista que 
foi à Suécía com ·vontade i:Je vCr- aquel<i realidade que to
dos falam e que não é tão conhecida como deveria ser. 

No momento em que o Brasil numa conjuntura difícil 
se debate- é este o termo- com os caminhos que nos 
poderão levar a uma democracia social, o livro de Ber
guedof Eltiot é uma contribuição inestimável. Numa lin
guagem simples, numa linguagem direta, Berguedo( · 
Elliot analisa o regime sueco num esboço que ele chama 
de sócio"-político, porquanto, à página 38, por exemplo, -
ele diz que Q Governo se compõe do Primeiro-Ministro, 
désignado pelo Parlamento, e de dos demais MinístroS, 
atualmente em número de 18. O mecanismo âe desti
tuição é o mesmo de todos os regimes parlamentares, de
pendente quase sempre da confianÇa da maioria. A SuéR · 
cia conserva tradicionalmcpte o Seu Rei, que ê- o Chefe 
de Estado, porquanto até ~ojc, entre o comunismo e o 
capitalismo, ela não sentiu necessidade de extinguir a 
monarquia para ser uma democracia social. 

O Sr. Luiz Viana - Permite V. Ex~ um aparte? 

O sa.. ADERBAL JUREMA - Com prazer, nobre 
Senador. 

O Sr. Luiz Viana - Eu vou aproveitar o discurso de 
v. Ex• para duas coisas: primeiro,' Pãra me redimír"da 
minha ignorância e, segundo, para aproveitar para.agra
decer ao autor. Hã alguns dias, deve ter mais de 1 mês, 
eu encpntrei na minha carteira esse pequeno livro e que, 
realmente, eu li com vivo interesse. Não consegui foi 
identificar o autor para mandar uma palavra de agrade
cimento. Agora, V. Ex• está dizendo que é um escritor 
pernambucano, da Academia de Let;as. Então eu apro
veito a oportunidade para enviar ao autor as minhas feli
citações pelo magnífico livro que ele fez, realmente com 
simplicidade, com clareza, mas que dã uma fotografia 
muito exata da Suécia e acredito não somente da Suécia, 
mas do que é e do que deYe ser uma democracia. É real
mente_um paradigma para qualquer sociedade que aspire 
a se tornar uma democracia social. Eu me congratulo 
com V. Ex~ pela lembrança que teve e envio, aqui, as mi
nhas congratulações e os meus parabéns ao autor de li
vro tão útil e tão bem feito. 
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O SR. ADERBAL JUREM A- Na sua modêstia de 
escritor, que nunca abandonou a província, Berguedof 
Elliot vai ficar exultante com o aparte do Historüi.dor 
consagrado, Luiz Viana Filho. 

Muito obrigado, Senador Luiz Viana Filho, pela par
ticipação de V. Ex' neste registro que faço do-livro de 
Berguedof Elliot, membro da Academia Pernambucãna 
de Letras. 

Ele diz por exemplo sobre o fisco: 

O fisco sueco tem por objeto essencial angariar 
fundos para as despesas de administração, proceder 
a uma justa redistribuição da riqueza sob a forma de 
ajudas sociais e nivelar em certas medidas os rendi
mentos líquidos e, sobretudo, imped~r o aumento ou 
mes~o a existência de fortunas 'hereditárias. Não 
resta dúvida que os suecos são, entre os povos do 
mundo, os que pagam mais impostos, mas, em con
trapartida, figuram entre os de maior renda e.de me
lhor nível de vida. Os beneficias sociais assegurados 
aos contribuintes representam um salário aditiVo 
que os_deixa tranqUilos quanto à instrução, assistên
cia médica, hospitalar e farmacêutica, seguro de ve
lhice e invalidez. 

Vê portanto, o Senado, que tinha razão o Senador 
Luiz Viana Filho, quando diz que o exemplo da Suécia 
não deveria ficar apenas na Suécia; deveria se espalhar 
pelo mundo. 

Há um diálogo aqui muito interessante que ele trans
creve: 

"- Como vai Portuial? - indagou o ministro 
sueco~ 

O representante de Port.ugal respondeu; 
-V .:ii bem. Não vai melhor porqUe ainda exis

tem muitos ricos. Nós precisamos acabar com eles, 
respondeu o coronel, ao que redarguiu o Ministro 
OlofPalme: 

- Nosso problema na Suécia é inversO. Ainda 
existem alguns pobres que precisam ficar ricos": 

Em outra passagem do livro, à página 63, o escritO! 
Berg~edof Elliot diz: 

"Na Suécia ê -obrigatória a freqUência: á êscola 
durante nove anos". 

Então, aquele país pequenino, com 8 ou 9 milhões de 
habitantes, já dá uma escolaridade maior que a nossa, 
que ê de 8 anos. 

"O ensino ê gratuito, custeado pelo erário. ESse 
período tem iníciO no outono do ano civil em que a -
criança completa os sete anos de idade e termina no 
fim do ano Ietivo, no qual ela completa dezesseis 
anos." -

~ o que faz a poderosa Inglaterra. 
Depois, à página 95, diz Berguedof Elliot: 

"O padrão de vida sueco é um dos mais altos do 
mundo. Não existe salário mínimo no paíS". -

Graças a Deus, porque desde que se instituiu saláii.o
mínimo no Brasil nunca mais nós tivemos dinheiro para 
comprar nada de mínimo; issO Vem Já de muitos GoVCr
nos. 

"Mais dificilmente um operário não especializa~ 
do ganha menos do que I 30 mil cruzeiros. A média 
de salârios para os operãrios da indústria oscila em 
torno de 170 mil, valores de 1983." - Atualiz3. o 
autor: "No Brasil existem 86 compãnhias suecas em 
parceria com o capital nacional. O faturamenio das 
mesmas chega a mais de um milhão e meio de dóla
res". 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SéçãO Ji)-

Eu não sabia disso, acho que poucos companheiros sa
bem. 

O Sr. Lenoir Vargas - Não é um bilhão? 

O SR. ADERBAL JUREMA - Deve ser um bilhão. 
Aqui diz: 

"Elas geram mais 40 mil empregos. Tais empre
- sas estãõ exportando em benefício do país em -que 

estão situadas. Os suecos são adeptos do livre co
mércio". 

Veja que coisa interessante para nós nos determos. Li
vre comércio num país que tem um socialismo sul gene
ris; não é- o comunismo marxista, nem o capitalismo 
norte-americano, no entanto eles, aqui, são adeptos do 
livre comércio, da livre empresa, enquanto nós, no Bra
sil, que ainda não saímos da fase capitalista, em que só se 
acredita em êxito de empresa, quando ela é estatizada, 
nós temos dificuldade de nos pronunciar a favor da livre 
empresa porque hã um exagero, hoje, de certas camadas. 
Sempre achei que o estatismo leva ao_c_omunismo. Esse é 
o exemplo da Rússia, onde sua economia é toda estatiza· 
da. Por quê? Porque eles querem chegar à sociedade sem 
classe, daquele_ sonho leninesco. Na Suécia, eles são 
adeptos do livre comércio; não são recePtivOs ao prote
cionismo, que grava os produtos exportados ou importa~ 
dos. A Suécia não cria barreiras para suas importações. 
O lívro do escritor pernambucano também proeura des
mistificar aquela história de que a Suécia é um país triSte, 
onde o índice de suicídio é o maior do mundo. Ele disse 

-· que não encontrou isto. Disse que hã suicídios na Suécia 
. como há em vários países da Europa, mas a razão não é 
· porque a Suéciã: seja um país triSte: Pelo contrárió, a 

Suécia é um país cujos habitantes não se preocupam com 
o-dia de amanhã, porque sua organização social repousa 
numa espécie de cooperativismo nórdico, onde a familia, 
quer no campo, quer na cidaáe, goza de absoluta auto-

. nomia de procêd"imento. Lã o probiema conjugal não se 
torma um caso passional porque, através da educação de 
vãrias dezenas de anos, eles acham que um erro não deVe 
ser resolvido com outro. 

O estupro, o aborto provocado sem motivo jUstO e o 
inc_esto são punidos na Suécia. O primeiro entre 2 a 1 O 
an"oS de prisão no máxlnlo, Os dois últiffi6s até 2 anOs--no 
,mãximo. E o autor traz, aqui, o depoimento de Um pro
fessor da Faculdade de Direito do Recife., confirmando 

_que a Suécia vem com um direito penal militante. 
Outra coisa interessante é que a prostituição na Suécia 

não é crime, pelo simples fato de que não há prosti
tuição. 

.. Na Suécia, homens e mulheres são considerados 
igualmente livres e responsáveis em sua vida social e 
sexual." 

_Q livro de Berguedof Elliot merece uma leitura atenta, 
sobretudo numa época em que a humanidade se debate 
entre dois extremos, capitalismo e comunismo. Bergue
dof Elliot, na simplificação provinciana de seu trabalho, 
fraz uma grande contribuição e um grande depoiffiento. 
Recomendo_ este livro a todos que desejam conhecer um 
Jfafs como a Suécia, uma monarquia quase que socialis~ 
ta. 

O Sr." Nelson Carneiro- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ADERBAL JUREM A- Pois não, nobre Sena
dor. 

O Sr. Nelson Carneiro - Estava acompanhando, no 
meu gabinete, a oração de V. Ex• sobr_e a democracia na 
Suécia. Não conheço o livro, mas já agora irf!í lê-lo com 
o maior interesse. Conheço, porém, a Suécia. Estive lã 
dilas vezes, em contato com seu povo_ e com suas insti-
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tuições democráticas. Realmente, é um modelo que os 
países democrãtivos deveriam seguir, não só pelo respei~ 
to aos direitos humanos, mas sobretudo pelo cuidado 
com a pessoa humana. A assistência social na Suécia tem 
limites íil:imagináveis para o povo brasileiro. Ninguém é, 
necCsSãrJamente, --contribuinte da previdência social. 
Quem quer que pise o solo da Suécia já é beneficiário
dessa previdência. Seus hospitais e suas.iilstalações não 
distinguem entre o forasteiro e o nacional. É realmente 
um grande exemplo que a Suécia dá ao mundo. Não só a 
Suécia, mas, em geral, os países vizinhos, como a Dina
marca, a Noruega e talvez não sei se na mesma extensão, 
a Finlândia. A Suécia é um modelo e V. Ex• faz muito 
bem em trazer a essa tribuna o depoimento do escritor 
pernambucano, sobre o que ele viu e sentiu naquela terra 
que eu conheci dourada, em pleno outono, onde o ouro 
das folhas se confunoia com o ouro dos cabelos das sue
cas. 

O SR. ADERBAL JUREMA- A intervenção de V. 
Ex•, Sinador Nelson Carneiro, vem dar força ao depoi
mento escrito do nosso colega de academia, o Escritor 
Berguedof Elliot. Ele termina um dos seus capítulos di
zendo: 

-"Com seu distributivismo solidário, com seu me
canismo fiscal que controla os excessos ganhos de 
capital, bem como de salãrios". 

Nós sabemos Que, atualmente, a preocupação dos go
vernos estaduais é controlar os salárioS das e&.tatais. 
Ag<?ra _ ª que estão cuidando disso. No meu Estado, o 
GÕverriador, de uma só pincelada, demitiu lO funcio
náriCis ~a -inStituição bancária do Estado que e&ta vam ga
nhando salários 3 Vezes maior-do que o do próprio Go
vern.act"Oi-do Estado, ainda -com o agravante de funcio
nários _que haviam se aposentado, e foram recontrata
dos. A Suécia não permitiria isso. E aqui diz: 

.. Controle dos excessos dos ganhos de capital, 
bem como de salários, através de leis, livremente 
apr-ovada no Parlamento. A Suécia realiza o maior 
binómio poHtico: democracia e justiçÍi social'', 

Democracia e Justiça Social é o que prega o programa 
do meu Partido, é o que prega o programa do Partido do 
Movimento Democrático Brasileiro, é o que prega o pro
grama de todos os Partidos que têm representação no 
Congresso Nacional. 

Pois bem, Sr. Presidente, vamos, sem nenhuma ceri
mônia, iinitar a Suécia. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a pa:.. 
lavra ao nobre Senador Nelson Carneiro . 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, e Srs. Senadores, 
o perfil etário da população brasileira tem variado niui
to, nos últimos trinta anos, justamente pelo crescimento 
da possibilidade de vida, que decorre da maior assistên
cia médico-sanitária. Assim é que a proporção de sexage
nários, que era de 4,26% em 1950, é, hoje, de mais de seis 
por cento~ Enquanto isso, os jovens, de zero a quatorze 
anos, passaram de 14,10% em 1970 para 38,21% em 1980. 

Esse fenômeno- repercute, principalmente, na previ
dência social, tendo-se noticiado que, ante um déficit, 
este ano, de quatrocentos bilhões de cruzeiros, o Gover
no estaria inclinado a sub_s,tituir a aposentadoria por 
tempo de serviço pela aposentadoria por idade, aos 65 
anos. 

DiscordamoS dessa modifição, prejudicial ao traba
lhador, tanto mais quanto se sabe que a nossa expectati
va de vida é de 65 anos, menor quando se trata dos me
nos privilegiados. Ninguém pode concordar que o traba· 
lhador só se aposente para morrer. Atualmente, um bom 
número, no mercado de trabalho desde os 15 anos, se 
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aposenta aos cinqüenta anos. ainda possível obter um 
trabalho, para melhorar a própria aposento.doria, __ 

Se inaceitável essa tese, preconizada nos meios ofi~ 
ciais, muito merios pádemos apoiar a do ex-Ministro OC
távio Gouveia de Bulhões, sustentando a privatização da 
previdência sociaL 

Essa saída é, sobretudo, insegura, pois temos visto ins
tituições de seguro privado indo à falência, como temos 
exemplo de instituições de seguro de saóde que majoram, 
quase semestralmente, os seus serviços. 

Não se justifica a p-rivatizaçào _ ademais porque o 
problema que enfrentamos, segundo os própiios técnicoS 
do Ministério do Planejamento, não é de administração, 
mas de estrutura do sistema, produzindo um descompas
so entre a receita e as despesas._ 

Alega-se que a previdência social é atingida facilmente 
por pre.-.sões políticas pessoaiS ou de grupos. Ora, as 
pressões po11ticas são normais em todos os Estados orga
nizados e nem por isso, para elimiriá-las, se p-r-Cga- a arfàr
quia. 

Cumpre aos dirigentes dos órgãos da Previdência So
cial repelir essas pressões, buscando, ant_es e acima de tu~ 
do, o equilíbrio entre a receita e a despesa, que garante a 
continuidade da instituição. -- --

A privatização da Previdência Social não resolve o 
problema, enquanto o prolongamento do tempo para a 
aposentô.ldoria pode resultar, pura e simplesmente, em 
que a maioria dos segurados morra antes de aposentar
se. 

Era o que tính<lmos a dizer, Sr. Presid_ente. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Pi-isidente, e Srs. Senado
res, acontecimento digno deste registro especial foi, sem 
dúvida, a inauguração do Fórum "Tobias Barreto", da 
Justiça Federal, no dia 30 de setembro passado, em Ara~ 
caju. 

As homenagens tributadas, dentro e fora de Sergipe, a 
essa extraordinâria personalidade que foí Tobias Bar-re
to, à medida em que os anos vão passando, -cresce"m de 
importância, adquirindo as dimensões de um redescobri
mento e revelação do imenso talento desse insigne sergi
pano, como pensador, poeta, escritor, e mestre incontes
tável nos domínios da filosofia, do direito, da literatura, 
da música e da crítica. 

Em todas as Universidades brasileiras, estudiosos de 
Sociologia e Ciência Política-examinam, com justificada 
admiração e profundo respeito, a vida, a obra, e as cOn
tribuições de Tobias Barreto, evidenciando; através de 
monografias, livros e publicações diversas, a importân
cia cultural e o alcance dos seus trabalhos, conforme se 
verifica com a bfografia de Tobias Barreto, de autoria do 
professor Hermes Lima, ex-Ministro do Supremo Tribu
nal Federal. 

A inauguração do Fórum "Tobias Barreto" é uma de
monstração concreta desse fat_o e tem o relevo de um ato 
de reconhecimento, justiça e homenagem especial, a uma 
das mais luminosas e perenes expressõeS da cultura bra
sileira. 

Às solenidades levadas a efeito em Aracaju, compare
ceram, além do Presidente do Tribunal Federal de Re
cursos, Ministro José Dan tas, os Miriisfros dessa egrégia 
Corte de Justiça, Geraldo Sobral e Armando Rollem
berg, entre inúmeras outras autorfdades. Foram intér
pretes _das homenagens prestadas a Tobias Barreto o juiz 
federal José Castro Meira, o Dr. Nilo Jagu_ar_- que fa
lou em nome da Ordem dos Advogados de Sergipe-, o 
DiretOr da SeCretaiía da Seçãá Judiciâria, Dr. Jackson 
Silva, e, põr fim, o Presidente do Tribunal Federal de 
Recursos, Ministro José Dantas. 

DIÃRIQDO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Encerrando _esta breve comunicação, solicito a incor
poração ao seu texto, do notável discurso que, sobre "O 
Legado de Tobias Barreto", foi proferido pelo ilustre es

-critor e advogado Dr. Jackson Silva Lima. Embora cOn
ciso, trata-se de um verdadeiro julgamento histórico do 
valor incomensurável de Tobias Barreto. 

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
LOURIJ!ALBAPTISTA EM SEU DISCURSO. 

~o LEGADO DE TOBIAS BARRETO 

A vida e a obra de Tobias Barreto constituem o mais 
edificante exemplo do que é capaz o homem, quando, 
com pertinácia e con-vicção, se propõe a realizar espiri
_tual ou culturalmente uma tarefa, a despeito das limi

- tações impostas pelo meio ou pela época em que ele vive. 
Mulato, num ambiente semifeudal em que a cor e:ra 
símbolo do poder e _domi_nação; de origem humilde, 
numa sociedade em que o dinheiro era o sustentáculo 
desse poder, dessa dominação; com o ro_sto desfigurado 
pela varíola, quando a beleza física era a única brecha 
disponível para o acesso ao banquete social, através do 
matrimónio, a reboque de uma família aristocrática; bra
sileiro e sergipano, quando, em termos de ciência euro
péia, isso -significava eloqüente atestadQ de indigência 

.cultural; enliin, por esses e outros estigmas sócio
culturais, bem reduzidas eram as chances de Tobias Bar
reto ocupar um espaço digniftcante entre os embruteci
dos plutocratas de então. Restava-lhe ape~as o seu talen-: 
to enorme, a s·ua decidida força de vontade, o seu incon
formismo em cruzar os braços e se dar por vencido, mes~ 
mo pressentindo a inevitável queda dos seus sonhos, dos 
projetas de vida acalentados na adolescência. 

Lutar foi seu lema desde a infância até os iftstantes fi
naiS' de sua existência, sem se dobrar, sem capitular ja· 
mais. Vencido, às vezes, mas não rendido. FreqUente
mente, ele extemava essa sua psicologia de lutador, em 
prosa e verso. Na mocidade: 

"SOTte maldita, que me tens ferido, 
Tu _me venceste, mas eu não me entrego!" 

(Lutas d'alma) 
"Chorar! ... eu nunca chorei: 
Ergo a fronte, aparo o raio, 
Desgraçado e sempre altivo, 
Não morro, porque não vivo; 
Não choro, porque não sei." 

{Os Tabaréus) 

No momento extremo da morte, não quis, deitado, 
exalar o último suspiro: "Sentem-me, quero morrer 
~orno um soldado prussiano". 

Mas a luta foi desigual, diuturna, sustentada toda ela, 
a pé e sozinho, como ele próprio confessara com exalta
do orgulho. E o raio de ação dessa luta, no campo cultu
ral, foi por demais abrangente e fecundante: filosofia, di
reito, religião, literatura, jornalismo, música, crítica 
político-social. Em qualquer dessas frentes, Tobias Bar
reto deixou a sua marca inconfund!vel, reagindo, ino
va.ndo, abrindo novas clareiras na floresta densa _d_a in
cultura nacional. De maneira pessoal e aliciadora, se
meou PrOdigarltente idéias e mais idéias, como um verda
deiro_ predestinado, sem se preocupar com o instante 
consagrador em que essas idéias haveriam de germinar. 

Para se dimensionar a importância de Tobias Barreto 
na cultura brasileira, basta a indagação sobre o que era a 
ciência vigente à sua época, sobretudo noS doffiínios do 
direito, da lilosofia, dos. estudos político-sociais. Um rá· 
pido e simples balanço cultural dá o sentido e o alcance 
do hercúleo feito do sergipano, pondo em circulação o 
que havia de mais recente no pensamento europeu e, o 
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que é de maior valia, digerindo, assimilando, criticando e 
repensando idéias e conceltos de mestres consagrados in
ternacionalmente. 

Quem no Brasil, antes de Tobias, por conta própria e 
risco se atrevera a analisar a fundo a obra de uqtjurista,_ 
de um filôsofo ou de um publicista estrangeiro de reno
me, com a segurança e tranqUilidade com que ele o fizera 
com Lombroso eCarrara, no direito; Haeckel e Augusto 
Comte, na filosofia; lilienfel e Gustave Le Bon, na so
ciologia; Guyau, Jules Simon, Cousin, Vacherot, na reli
gião; e tantos outros escritores ingleses, italianos, france
ses e alemães, sem se falar, ê claro, nos luso-brasileiros, 
de menor estalUra intelectual? 

Quem no Brasil, antes de Tobias, divulgara em massa, 
com tamanha intimídade e singeleza, o pensamento jurí
dico de Von Ihering, Herma~n Post, Holtzendorf: as 
doutrinas filosóficas de Kant, Noiré, Haeckel, Darwin, 
Hartmann,· Schopenhaeur, Strauss, L<izarus Géiger, 
Herder; as teorias sociológicas de Littré, Froebel, Ka;l 
Marx, a quem chamou de "o mais valente pensador nos 
domínios da ciência: econóniica"; as concepções poHticas 
de Montesquieu, Gneist, Scherer, Bluntschli, Treistsch-
ke'? · 

E o mais signrfiCãiíVõ âe tudo é que jamais Tobias bla
sonara de sábio; sempre apontava as fontes consultadas, 
os autores preditetos, declarando, de público, a origem 
das suas idéias revolucionárias, como te-lo no célebre 
Concurso para professor da Faculdade de Direho áõ Re
cife, em 1882: "Estas teorias não são cobre de minha algi
beira: nós, brasileiros, falamos, pensamos e escrevemos a 
crêdito. Com uma diferença, porém, que outros vão pe
dir esse crédito aos bancos da França; eu vou pedi-los 
aos bancos da Alemanha!". 

fnstado por um dos concorrentes à cátedra- ManoeJ 
Portela Júnior, para falar sobre a sua I' Tese de Direito 
Natural ("De todos os sistemas filosóficos, só o Irionis
mo pode dar-nos a verdadeira concepção do direito"), 
Tobias Barreto traçou os parâmetros de sua conduta 
cientffiCa, dinâmica e não - estática, sempre suscetível 
às -inovações, à constante reciclagem dos seus fundamen
tos, como estâ evidenciado nesse incisivo trecho: "Tudo 
é um - eis concretizado o sistema que àdoto._ Mas, 
compreenda-se-me bem, quando eu digo adoto, estou 
longe de afirmar que o espírito humano tenha dado seu 
Ultimo passo nessa peregrinação em busca da verdade. 
Quero __ apenas dizer que o monismo é a palavra última da 
ciência moderna. Espírito progressivo como sou, não 
concebo que se possa fechar o cérebro à invasão das 
ciências novas, para apegar-se eternamente a uma dou-
trina que não merece a sanção da ciência e que se decla-re - -
em rebelião insensata contra a poderosa injunção dos fa-
tos. Assim, abandonarei a velha bagagem do monismo, 
se o advento de um sistema completo vier se impor à 
ciência. Ê essa a condição de todo o progressÕ". 

Foi esse, sem dúvida alguma, o imortal legado de To
bias Barreto aos discípulos e gerações seguintes: o de es
tar sempre pronto a rever as posições doutrinárias assu
midas, por mais caras que elas fossem; o de nos ter ensi
nado a pensar com dignidade e independência; O de con
viver com os m_~stres universais sem copiá-los servilmen
te; o de emancipar a inteligência brasileira, 
introduzindo-a no clube fechado das ciências. 

Por estreito prisma de miopia intelectual, seria muito 
fácil hoje desancar o mestre sergípano, apontar-lhe defei
tos e contradições na obra escrita, a sua superação mes
mo no terreno das idéías e conceitos vigentes em direito e 
filosofia. Contudo, quanto mais suas teses e programas 
vão sendo ultrapassados no tempo, tanto mais se dignifi
ca o exemplo intelectual de Tobias, adquirindo pro
porções admirâveis a sua figura pioneira de semeador de 

1idéias. E essa é a sua maior glória. 
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O SR. PRESlDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a pa
lavra ao nobre Senado& João Calmon. 

O SR. JOÃO CALMON (PDS~ ES. Pronuncia o se- . 
guinte disCurso.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores, mos
trando que o papel da universidade não se esgota no 
debruçar-se sobre o ensino e a pesquisa, mas vai muito 
além disso, a Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul acaba de organizar a sua IV Semana Acadêmica. En
tre os dias 26 e 30 de setembro passado, seus professores, 
alunos, funcionárkis,-Convidados e a comunidade em ge
ral participaram de nada menos do que -246 atividades, 
entre painéis, conferências, provas desportivas, expo
sições artísticas, debates, mostras de cinema, concertos, 
seminários e cursos especiais. 

As atividades centrais da Semana, organizada sob as 
instruções do reitor brale Diniz Macarthy Moreira, 
voltaram-se todas para temas diretamente ligadas à dis
cussão das funções da escola superior no mundo atual. 
Afinal, o objetivo maior da Semana era, predsamente, 
debater o papel da universidade frente á crise. 

Infelizmente, mesmo para muitas figuras da alta adnli=--
nistração deste País, a universidade aparece como unl
mero consumidor de recursos públicos. Como algo que 
absorve recursos sem fim, para apenas ocupar o tempo 
de alunos e professores. Essa falsa visão teria sua origem, 
dizem os que procuram explicá-la ou desocupá-la, no 
mau hábito das universidadeS, de algumas delas ao me
nos, de se fecharem sobre si mesmas, pouco deixando en
trever de seu interiof, do tfabalho que realizam. 

~,. A Semana Acadéinich da Universidade Federa"! dÕ 
Rio Grande do Sul Constitui um exemplo de Comõ taJ 
problema pode- e deve- ser contornado. No seu de
correr, a instituição mostrou o que vem fazendo. E, mais 
importante ainda do' que :esse esforçq de divulgação, 
mostrou como pode contribuir para a sl;tlução dos gran
des problemas nacionais, para tornar nlais amena e su
portável a grave crise que atravessamos. 

Nessas condições, a Universidade Federal -do Rio 
Grande dO Sul busc~u ã:lgt.ins graOdes no-mes de nossa 
vida científiCa e cultufãi -púa participarem dos debates, 
entre eles o diretor-geral da CAPES, Edson Machado de 
Souza, o presidente da Sociedade Brasileira para o Pro
gresso da Ciência, ·crodowaldo Pavan, o ·ex: Ministro e 
atual Deputado Marcos Vinícius Pratini de Moraes, o 
presidente da EMBRAPA, Eliseu Alves, o professor de 
Economia RUral da Uri1VCrSidadf:-ae WisCorisin, Rueben 
Buse. Eu próprio tive a honra de estar entre essas emi
nentes figuras, em um painel sobre o papel da Universi
dade frente à crise político-social. 

A par dessas atividades centrais, os participantes da 
Semana concentraram-se em trabalhos 'específicos de di
versas áreas do saber. Assim, houve nesse período a rea
lização de seminários, exposições, painéis e exibições nas 
áreas de Administração, Arquitetura, Artes, Despo"rtos~ 
Bilbliotecnomia, Comunícação; -BiOCiências, CiênciaS 
Humanas, Economía, EdUCaÇãO~ Fã-rm-ácfã; Física, Le~ 
tras, Matemática, Estatística, Agronomia, Qufmica, 
Saúde, Treinamento de -PesSoil e Veteril1âria. 

A Universidade_ Federal do Rio Grande do Sul mos
tra, dessa forma, que o ensino e a pesquisa de nível supe
rior podem encontrar maneiras de alcançar a comunida~ 
de, de levar-lhe o trabalho que executa, de proporcionar
lhe sua colaboração no trato dos problemas e dificulda
des que atravessa. Sabemos que outras instituições de 
nível superior dedicam-se a inicia:tiva, o eXemplo inspira
dor da Universidade Federal do Rio Gi:indC dO SUL 
(Muito bem!) 

O SR~ PRESIDEN-tE (Ãhnir Pinto)- Não há mais 
oradores inscritos. 

DIÁRIO DOCONGRESSC:fNACIONAL (Se5ão II) .. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão, de
signando para a extraordimíria de 18 horas e 30 minutos, 
anteriormente convocada, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 789, de 
198.1, do Senador Marco Maciel, solicitando, nos termos 
do art. 280 do Regimento Interno, a retirada, em carâter 
definitivo, do Projeto de Resolução n"' 96, de 1983, de 
sua autoria, que dispõe sobre o credenciamento de enti
dades junto à Mesa. 

2 

DiscussãO; em tur"nO útlico, da redação final (oferecida 
pela Comissão de Redação em seu Parecer nl' 833, de 
1983), do Projeto de Decreto Legislativo n"' 36, de 1981 
(n"' 99/81, na Câmara dos Deputados), que homologa o 
Ato do Conselho MoD-etãrio Nacional que_ autorizou 
-~missões adicionais de papel-moeda, em 1980, até o limi
te de Cri 70.000.000.000,00 (setenta bilhões de cruzei
ros}, na forma da legislação em yigor. 

3 

Discussão, em turl).o úníco,~d~ redação final (oferecida 
pela Comissão de Redação em seu Parecer n9 832, de 
1983), dó Projeto de Decreto Legislativo n"' 10, de 1983 
{n"' 7/83, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
do Acordo de Cooperação Cultural e Educacional entre 
o Governo da República Federativa do Brasil e o Gover
no da República do !nique, concluído em Brasília, a 25 
de março de 1982. 

4 

Discussão, em turno único, da redação final (Oferecida 
pela Comissão de Redação em seu Parecer n"' 862, de 
1983), do. Projeto de Lei do Senado n"' 188, de 1982 (n"' 
6.717/82, na Câmara dos Deputados), de autoria do Se
nador José Lins, que altera a redação da Lei n9 6.686, de 
II de setembro de 1979, que dispõe sobre o-exercício da 
análise clínico-laboratorial, _e determina _outras provi
dênçias. 

Discussão, em turno único, do p-arecer da Comissão 
de Relações Exteriores sobre a Mensagem n"' 178, de 
1983 (n9 345/83, n·a origem), de 20 de setembro do cor
rente ano, pela qual o Senhor Presidente da República 
S.úbmete à delib~ação do Senado a escolha do Sr. João 
Augusto de Médicis, Ministro d_e P~imeira Classe, da 
Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embai
xa~or do Brasil junto à República do Quênia. 
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Discussão, em turno único, dO Parecer· da ·c·omissão 
de Constituiçãô" e JustiÇa-sobre a Mensagem n"' 185, de 
1983 (n"' 359/83, na origem), de 30 de setembro do cor
reiúe ~mã,- peta q~ual o Senhor PreSidellte da República 
submete à deliberação do Senado a escolha do General
de-Exército Júlio Chagas Nogueira para exercer o cargo 
de Ministro do Superior Tribunal Militar, na vaga de
corrente da aposentadoria do Ministro General-de
Exército Reynaldo Mello de Almeida. 

Outubrg de 1?83 _ 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Está encerra
da a sessão, 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 15 minutos.) 

Ata da 171• Sessão, 
em 5 de outubro de 1983 

I~ Sessão Legislativa Ordinária, 
da 47' Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

Presidência do Sr. Nilo Coelho 

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

I ris Célia- Mário Maia- Eunice Michiles- Rai
mundo Parente- Claudionor Roriz- Gaivão Modes
to - Odacir Soares - Aloysio Chaves- Gabriel Her
mes- Hélio Gueiros- Alexandre Costa -João Caste
lo- José Sarney- Alberto Silva- Helvídio Nunes
Almir Pinto- José Lins- Virgílio Távora- Dinarte 
Mariz- Martins Filho- Marcondes Gadelha- Ader
bal Jurema- Marco Maciel- Nilo Coelho- João Lú
cio - Luiz Cavalcante - Albano Franco - Lourival 
Baptista- .Passos Pôrto- Jutahy Magalhães- Luiz 
Viana- João Calmon- JOSé lgnácio- Amaral Peixo
to- Nelson Carneiro- Roberto Saturnino- Itamar 
Franco - Fernando Henrique CardosO - Severo Go
mes- Benedito Ferreira- Henrique Santillo- Lázaro 
Barboza- Gastão Müller- Roberto Campos- José 
Fragelli- Marcelo Miranda- Álvaro Dias- Eneas 
Faria - J aison Barreto - Lenoir V argas - Carlos 
Chiarelli - Pedro Simon - Octavio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A lista de pre
sença aCuSa ó comparecimento de 53 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão, 

Sõb a proteção de Deus iniciamos nossOs trabalhos. 
O Sr. !"'-Secretário vai proceder à leitura do Expedien

te. 

E lido o Úguinte 

EXPEDIENTE 
OF1CIOS 

Do Sr. 1"'-Secretãrio da Câmara dos Deputados, enca
minhando à revisão 

do ~~?ado ~u~~grafos dos seguintes projetos: 

.PROJETO DE LECDA CÂMARA No 187, DE 1983 
(n5' 5.957/82, na Casa de origem) 

Introduz alteração na Lei n"' 1.711, de 28 de ou
tubro de 1952- Estatuto dos Funcionários Públicos 
Civis da União. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1"' O inciso I do parágrafo único do art. 116 da 

Lei n9 l.7ll, de 28 de outubro de 1952- E,statuto dos 
Funcionários Públicos Civis da Uníão, passa a vigorar 
com a seguinte red~ção. 

""ArL. 116. 
Parágrafo único. .. , . _ ......••..... ~·. ·~ .. 
1- sofrido pena de suspensão superior a 10 (dez) 

dias; 

Art. 2"' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
caç-ão; 

Art. 39 Revogam-se as dísposições em contrário. 
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LEGISLAÇÃO CITADA 

Dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis 
da União. 

Lei n~" 1.711, de 28 de outubro de 1952 

Títulos III 
Dos Direitos e Vantagens 

Capítulo IV 
Das Licenças Especial 

Seçào_ VIU 
Da Licença Especial 

ArL _ I 16 Após cada decênio de efetivo _exercíCio, ao 
funcionário que a requer, concedCr-se-à licii'lÇa especial 
de seis meses com todos os direitos e vantagens do seu 
cargo efetivo. 

Parágrafo único. Não se conc-ederá licença especial se 
houver o funcionário em cada dec_ênio: 

I -sofrido pena de suspens:io; 
II- faltado ao serviço injustificadamente ... (Vetado) 

II I - gozado licença: 
a) para tratamento de saúde por prazo superior a 6 

meses ou 180 dias consecutivos ou não; · 
b} por motivo de doença em pessoa da famílía, por 

mais de 4 meses -ou 120 dias; 
c) para o trato de interesses particulares; 
d) por motivo de afastamento do cônjuge, qüanao 

funcionário ou Inilitar, por mais de três meses ou noven
ta dias. 

Art. 117 Para efeito de aposentadoria, serã contado 
em dobro o tempo de licença especial que o funcionãrio 
não houver gozado. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• I88, DE I983 
(n<.> 5.641/81, na Casa de origem) 

Dispõe sobre férias para os segurados autónomos. 
O COilgfesso Nacional deCreta:" 
Art. 1~' Os segurados autônomos terão direito -a 

férias anuaís de 30 (trinta) dias, pagas pela previdência 
social, nos mesmos moldes das concedidas aos emprega
dos regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho. 

Art. 2"' Para atender ao custeio de benefício previs
tos no artigo anterior, as contribuições dos segurados 
autônomos serão mensalmente acrescido de 1/12 (um 
doze avos). 

Art. 31' Esta lei entra em vigor no ano seguinte ao de 
sua publicação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário": 

Ãs Comissões de Constituição e Justiça, de Legis
lação Social e de Finanças. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 189, DE 1983 
(N~' 5.794/83, na Casa de origem) 

Define como crime de responsabUidade, dos Pre
feitos Municipais, pagar a seus servidores salários 
abaixo do valor correspondente ao salário mínimo da 
região, introduzindo disposição no art. 1~' do Decreto
lei nl' 201, de 27 de fevereiro de 1967. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. ii' O art. i"' do Decreto-lei nl' 201, de27 de feve
reiro de !967, de dispõe sobre a responsabilidade dos 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Prefeitos e Ven!ãdores, passa a viger acrescido do seguin
te inciso, numerado como XVI: 

"Art. l~" 

XVI- admitir e manter servidor, sob regime es.
tat_utário ou celetiSta, com remuneração inferior-à 
do salário mfnirri~ fixado para a reSpectiva regtão." 

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 39 R_evo~am·se as ~sp~siç~es. em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N' 201, DE 27 DE FEVEREIRO DE 
1967 

Dispõ~ sobre a responsabilidade dos P;;feito~-e 
Vereadores, e dá outras providências. 

O Presidente da República, usando da atribuição que 
-lhe confere o parágrafo 2~', art. 99, do Ato lnstituciorial 

n9 4, de 7 de dezembro de 1966, decreta: 
Art. _ }I' São crimes de· respoi1sabilidad(! doS Pféf'eitOS_T __ 

-- --Municipais, sujeitos .ao julgamento do Poder Judiciário, 
1ndependentemente do pronUnciamento da Câffiara dos 
Vereadores: 
r- apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou 

deSvíá·los -em proveito própriO--ou ã.lheio; 
II- utilizar-se, indevidamente, em proveito próprio 

ou -alheio, de bens, rendas ou serviços públicos; 
Ifi- desviar ou aplicar indevidamente rendaS ou ver

bas públicus; 
IV - empregar subvenções, auxílios, empréstimos ou 

re_cursos de qualquer natureza,_ em desacordo com os 
planos ou programas a que se destina; 

V- ordenar ou efetuar despesas não autorizadas por 
lei, ou realizá·las em desacordo com as normas financei· 
ras pertinentes; 

VI- deixar de prestar c_on_tas anuais da adminis
tração financeira do Município à Câmara de Vereadores, 

~ ou ao órgão que á Constituição do Estado indicar, nos 
praZos e condições estabelecidas; 
· VII -deixar de prestar contas, no devido tempo, ao 
órgão competente, da aplicação de recursos, emprésti
mos, subvenções Ou auxílios internos ou externos, rece
bidos a qualquer título; 

VIII- contrair empré:>timo e emitir apólices, ou obri
gar o Município por Htulo de crêdito, sem autorização 
da Câmara, ou em desacordo com a lei; 

IX- conceder empréstimos, auxílios ou subver:içõeS, 
sem autorização da Câmara ou em desacordo com a lei; 

X -alienar ou ordenar bens imóveis, ou rendas mu
nicipais, sem autorização da Câmara, ou em de~acordo 
com a lei: 

XI -adquirir bens, ou realizar serviços e obras, sem 
concorrênCia ou coleta de preços, nos casos exigidos em 
lei; - - -

XII -antecipar ou inverter a ordem de pagamento a 
credores do Município, sem vantagem para o erário; 

XTIT- nomear, admitir ou designar servidor, Contra 
exp-ressa disposição de leí; 

XIV- negar execução à lei federal, e~tadual ou muni
ciPal, ou deixar de cumprir ordem judicial, sem dar o 
motivo da recusa ou da impossibilidade, por escrito, à 
au_toridade competente; 

XV- deixar de fornecer certidões de atas ou contra
tos municipais, dentro do prazo estabelecido em lei. 

§ Jl' Os crimes definidos neste artigo são de ação 
pública, punidos os dos itens I e II, com a pena de reclu
são, de dois a doze anos, e os demais, com a pena de de
tenção, de três meses a três anos. 

§ 2~' A condenação definitiva em qualquer dos cri
mes definidos neSte artigo acarreta a perda de cargo e a 
inabilitação, pelo prazo de cinco anos, para o exercício 
de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação, sem 
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prejuízo da reparação civil do dano causado ao patrimô
nio público ou particular. 

(Às Comissões de Constituição e JustiçO., de Ser
viço ~l}_blico Civil e de Legisl(_lrào Social.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 190, DE 1983 
(N"' 4.046/80, na Casa de origem) 

Dispõe sobre o uso de veículo oficial em fim de se
mana e dia feriado. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I Q Fica proibido o uso de veículos oficiais aos 
sábaçios, domingos e feriados. 

Purág~afo Único. Excetuam-se de_ssa regra os veícu
los de utilidade, assim entendidos ambulâncias, carros 
do Corpo de Bombeiros e viaturas policiais e afins. 

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 3Q Revogam-se as disposições em contrário. 

f Às Comiss-ões de Constituição e Justiça e de Sei--
viço Público Civil.'} ' 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 19I, DE 1983 
(N~' 3.954/80, na Casa de oriSeni) 

Altera a redação do § 49 do art. 267 da Lei nl' 
5.869, de 11 de janeiro de 1973- Çódigo de Processo 
Civil. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1? O§ 41' do art. 267 da Lei n9 5.869, de_ II de ja
neiro de 1973- Código de Processo Civil, passa a vigo
rar com a seguinte redação: 

"Art. 267 

§ 4Q ·Após a resposta, o Autor não poderá, sem 
o consentimento do réu, desistir da ação." 

Art. 2? Esta Lei entra em vigor na data de sua publí
cação. 

Art. 3"' Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N' 5.869, DE I I DE JANEIRO DE 1973 
(Com as alterações introduzidas pela Lei n9 5.925, de li' 

de outubro de 
I973) 

Institui o Código de Processo Civil 

LIVRO I 
Do Processo de Conhecimento 

TITULO VI 
Da Formação da Suspensão e da Extinçio do Processo 

CAPITULO lll 
Da Extinção do Processo 

Art. 267. Extingue·se o processo, sem julgamento 
do mérito: 
I- quando o juiz irideferir a petição inicial; 
II- quando ficar parado durante mais de um ano por 

negligência das partes; 
III- quando, por não promover os a tos e diligências 

que lhe competir, o autor abandonar a causa pór mais de 
30 (trinta) dias; 

IV- quando se verificar a ausência de pressupostos 
de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 
processa;· 

V- quando o juiz acolher a alegação de perempção, 
litispendência ou de coisa julgada; 
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VI- quando não _concorrer qualquer das condições 
da ação, como a possibilidade jurídica, a legitimido.de 
das partes e o interesse processual; 

VII- pelo compromisso arbitral; 
VIII- quando o autor desistir da ação; 
IX- quando a ação for considerada intransmissível 

por disposição legal; - - -
X -quando ocorrer confusão entre autor e réu; 
XI -nos demais casos prescritos neste Código. 
§ 19 O Juiz ordenará, nos casos dos números II e IIi, 

o arquivamento dos autos, declarando a extinção do 
processo, se a parte intimada pessoalmente não suprir a 
falta em 48 (quarenta e oito) horas. -

§ 29 No caso do parág-rafo anterior, quantO- ao nú
mero li, as partes pagarã-o proporcionalmente as custas 
e, quanto ao número III, o autor será condenado ao Pa~ 
gamento das despesas e honorários de advogado (art. 
28). 

§ 3"' O juiZ cOnhecerá de oficio, em qualquer Íe"rripO e 
grau de jurisdição, enquanto não proferida a sentença de 
mérito, da matéria constante_ dos números IV, V e VI; tO~ 
davia, o rêu que a não alegar, na primeira oportunidade 
em que lhe caiba falar nos autos, responderá pelas custas 
de retardamento. 

§ 4"' Depois de decorrido o prazo para lCresposta, o 
autor não poderá, sem o conséntimento do réu, desistir 
da açào. 
•••• -••• '"'" •• -....... -•••• ·~· ••• -. ~ç_, ••••••••• -...... ~··-

(À Comissão de Constitürçã0-i!7iistiçã.) -

PROJETO DE LEI DA CÁMARA No 192, DE 1983 

(N"' 3.738/80, na Casa de origem) 

Institui o Mérito Musical e Popular Lupicínio Ro
drigues e dá outras providências. 

O Congresso Nacionãl decreta; 

Art. 1~> Fica instituído, nos termos desta lei, o Méri
to Musical Lupicínio Rodrigues, destinado a premiar os 
que prestem serviços relevantes à causa da defesa e da 
promoção da Música Popular Brasileira, em todos os se~ 
tores de atividade. 

Art. 2~> A premiaçãO de que trata o artigo anterior 
será anualmente concedida por Comissão Especial cria
da pela Fundação Nacfonal de Aite- FUNARTE, a 
qual terá, como integrantes natos, representantes indica-·
dos pelas seguintes entidades: 
I- Fundação Nacioilã.l de Arte- FUNARTE; 
II- Conselho Federal de Cultura; 
III- Conselho Nacional de Direito Autoral; 
IV- Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e 

Televisão- ABERT; 

V- Associação Brasileira de Imprensa; 
VI- Associação Brasileira de Effipresas Jornãi"í:Sticas; 
VII- compositores musicais; 
VI li- gravadoras de discos; 
IX - autores de radiodifusão de que trafa -a Lei n~" 

5.536; de 21 de noVembro cte--1968. -- ---

Parágrafo único. A Coinissão de que Úata este arti
go adotará critêrio de sefeção e.jlliiamento que aVã.tie a 
contribuição de concorrentes a nível nacional, sem o 
qual o Mérito não poderá ser concedido. 

Art. 3"' Ato do Presidente da FUNARTE baixará o 
regulamento da premiação, bein como-os seus valores e 
outros aspectos que lhe digaffi respeito. 

Art. 4~> Esta Lei será regulamentada pelo-Poder Exe
cutivo, ouvido o Minfstérío da Educação -e CÜ!tur~, no 
prazo de 60 (sessenta) dias df:'-sú<i pUbliCãção. 

Art. 5"' Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-
cação. 

Art. 69 Revogam-se as disposíÇõeS -eiTiContrário. 

(Às ComissõeS de Educação e Cultura e de -Fi
nanças.) 

DIÃRIODb CONÜRÉSSO NACIONAL (~eção 11) 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA No 193, DE 1983 
(_N9 5..921/82, na Casa de odgem.) 

Autoriza o Poder Executivo a criar um Fundo para 
o Alistamento Eleitoral. 

--o-congresso Nacional decreta: 
Art. I Q- FiCa o Poder Executivo autorizado a criar o 

Fundo para o Alistamento Eleitoral, constituído de re
cur-SciS.do Orçamento da União, -COm o objetivo de cus
tear as atividades de alistamento eleitoral previstas nos 
arts. 42 a 44 da Lei n"' 4.737, de 15 de julho de 1965, que 
instituiu o Código Eleitoral. 

Art.2"'- A administração dO_ Fundo para o Alista
mento Eleitoral estará a cargo do Tribunal SuperiOr 
Eleitoral, que encaminhará à Secretaria de Planejamento 
da Presidência da Repób!ica, juntamente com sua pro-

- posta orçamentária anual, a previsãO de recursos que 
considerar necessários para a execução das atividades de 
alístamento eleitoral do ano fiscal a que se refira o Orça

-mento. 
Art.3"'- Serão destinadas igualmente, ao Fundo para 

o Alistamento Eleitoral, verbas do Fundo Partidário 
criado pelo art. 95 da Lei n~' 5.682, de 21 de julho de 
197!, destinadas pelos partidos políticos para finS de 
alistamento, conforme o que dispõe o inciso III do art. 
105 da mesma lei. 

ArL 4"'- Mensalmente, os juízes eleitorais determi
narão aos cartórios eleitorais de sÚa zonas O envio de 

_funcionários aos diversos distritos dos MtinidpiOs qUe as 
compuserem, com a finalidade especifica de promover 
todos os atas necessários à qualificação eleitOral. 

Art. 5"' ~-Esta lei entra em vigor na data de sua pub!í~ 
cação. 

Art. 6~>- Revogam-se as disposições etn contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI No 5.682, DE 2I DE JULHO DE I971 
Lei Orgânica dos Partidos Políticos 

TITULO I 
Das Disposições Preliminares 

Art. I~> A organização, o funCionamento e a ex
tinção dos Partidos Políticos são regulados por esta Lei. 

Art. 2Q Os Partidos Políticos, pessoas jurídicas de 
direito público interno, destinam~se a assegurar, no inteK 
resse do regime democrático; a auterüicida.de do sistema 
representativo. 

Art. 39 O Partido Político adquire personalidade 
jurídica com o seu registro no Tribunal Superio"r Eleito
ral. 

TITULO VIII 
Dq Fundo Partidário 

Art. 95. O fundo especial de assistência financeira 
aos Partidos Políticos será constituído: 
I- das mUltas e penalidades apUcadas nos termos do 

Código Eleitoral e leis conexas; 
11- dos recursos financeiros que lhe forem destina~ 

dos por lei, em caráter permanente ou eventual; 
-III- de doações particulares, inclUsive -com a finilii

dade de manter o instituto a que se refere o art. 118, n9 V. 
Art. 96. A previsão orçamentária de recursos para o 

fufldo partidário deverá ser consignada, no Anexo do 
Poder Judíciárfo, aci Tribunal Superior Eleitoral. 

§ 19 Os créditos a- que se referem este artigo e o n9 II 
dQ artigo _anterior serão registradOs rio Tribunal de Con
tas e automaticamente distribuídos ao Tesouro Nacio
nal. 

-§ 29 O TeSouro Nacional, contabilizando-_os como o 
fundo partidário, colocará os créditos no Banco do BraK 
si! SA., trimestralmente, em conta especial, à disposição 
do TribUnal Superior Eleitoral.-
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Art. 104. Os diretórios, ou as comissões executivas, 
quando deles houver expressa delegação, decidirão sobre 
a aplicaç1io das contribuições que lhes forem destinadas. 

Art. 106. Os recursos oriundos de Fundo Partidário 
serão aplicados: 

I - na manutenção das sedes e serviços dos PartidoS, 
vedado o pagam!=nto de pessoal a qualquer título; 

II -na propaganda doutrinária e política; 
III -no alistamento e eleição; 
IV- na funaaç1io e manutenção do instituto a que se 

refere o n9 V do arL 118. 

LEI No 4.737, DE 5 DE JULHO DE 1965 
Institui o Código Eleitoral. 

O Presidente da República, 
Faço saber que sanciono a seguinte Lei, aprovada pelo 

Congresso Naciof!al nos termos do art. 4"', caput, do Ato 
Institucional, de 9 de abril de 1964. 

PARTE PRIMEIRA 
Introduçio 

Art. l"' Este Código contém normas destinadas a as
segurar a organização e o exercício de direitos politic-aS, 
precipuamente os de votar e ser votado, 

Parágrafo único. O Tribunal Eleitoral expedirá Ins
truções para sua fiel execução. 

Art. 2Q Todo poder emana do povo e será exercido, 
em seu nOme, pói"-mandatários escolhidos, di reta e secrc~ 
tamente, dentre candidatos indicados por partidos políti
cos nacionais, ressalvada a eleição indireta nos casos pri::
vistos na Constituição e leis específicas. 

PARTE TERCEIRA 
Do Alistamento 

TITULO I 
Da Qualidade e Inscrição 

ArL 42. O alistamento se faz mediante a qualifiK 
cação e inscrição do eleitor. 

Parágrafo único. Para _o efeito da inscrição, é do
micílio eleitoral o lugar de residência ou moradia do re
querente, e, verificado ter o alistando mais de uma, 
considerar-se-á domicilio qualquer delas. 

Art. 43. O _alistamento apresentará em cartório ou 
local, previamente designado, requerimento em fórmula 
que Obedecerá ao modelo aprovado pelo Tribunal Supe~ 
rio r. 

Art. 44. O requerimento, acompanhado de 3 (três) 
retratos, -será instrutdo com um dos seguintes documen
tos, que não poderão ser supridos mediante justificação: 
1- carteira de identidade expedida pelo ógào compe~ 

tente do Distrito Federal ou dos Estados; 

II- certificado de quitação do serviço militar; 
IIJ- certidão de idade extraída do Registro Civil; 
IV- instrumento público do qual se infira, por direi-

to, ter o requerente idade superior a dezoito anos e do 
qual conste, também os demais elementos necessários él 
sua qualificação: 

V- documento do qual se infira a nacionalidade bra
sileira, originária ou adquirida, do requerente. 

Parágrafo único. Será devolvido o requerimento que 
não contenha os dados constantes do _modelo oficial na 
mesma ordem e em caracteres inequívocos. 

{Às Comüsões de Constituição e Ju.\·tiça e de FiM 
,wnça.~.) 
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O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O Expediente 
[ido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Sobre a mesa, 
comunicação que será lido pelo Sr. 19-Secrctário. 

t lida a seguinte 

Brasília, 4 de o_utubro de 1983 
Senhor Presidente 
Venho solicitar de Vossa ExcelênCia, o esPec1ã1 õbsé

quio de mandar constar dos meus assentamentos como 
meu nome Parlamentar, José Ignácio Ferrdra, uma vez 
que, em se tratando de nome composto, José Ignácio, a 
não inclusão dos dois nomes está acarretando problema 
de identificação do signatário desta, que é conhecido O o 
seu Estado corno José Ignácio Ferreira. 

Aproveito a oportunidade para manifestar a Vossa 
Excelência a expressão do meu alto apreço. 

José Ignácio Ferreira. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A Presidência 
defere a solicitaçlfo. (Pausa.) 

Na sessão ordinária de hoje, foi lido o Requerimento 
n"' 802, de 1983, de autoria do Seilador Jção Lúcio e o uM 
tros Srs. Senadores, solicitando a !'~alização de sessão esM 
pecia\ destinada a homent~gear a memória do ex-Se_m1.dor 
Arnon de Mello, no dia 25 de outubro. 

O referido requerimento deixou de se:r <!,preciado por 
falta de quorum. 

Pas$a-se, portanto, à votação do requerimento. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
Será cumprida a deliberação do Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em turno único, do requerimento nY 789, de 
1983, do Senador Marco Maciel, soÜcitando, nos termos 
do art. 280 do Regimento Interno, a retirada, em caráter 
definitivo, do Projeto de Resolução n9 96, de 1983, de 
sua autori<J, que dispõe sobre o credenciamerlto de entiM 
dades junto à Mesa. 

Em votação o requerimentõ. 
Os Srs~ Senadores que aprÕvam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
Será cumprida a deliberação do Plenário, 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 2: 

Discussão, em turno único, da i'edação final (ofeM 
recida pela Comissão de Redação em si:u P_ar~cer QY 
833, de 1983), do Projeto de Decreto Legislativo nY 
36, de 1981 (n9 99/81, na Câmara dos Deputados), 
que homologa o Ato do Conselho Monetário Na
cional que autorizou emissões adicionais de papelM 
moeda, em 1980, até o liinite de Cr$ 
70.000.000.000,00 (setenta bilhões de cruzeiros), na 
forma da legislação em vigor. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuüMla, declaro~a. encer~ 

rada. 

Encerrada a discussão, a redação final é dada como 
definitivamente aprovada nos termos do art. 359 do Re
gimento Interno. 

A matéria vai à promulgação. 

É a seguinte a redação final aprovada. 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n~' 
36, de 1981 (nY 99/81, na Câmlira dos Deputados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, 
------, Presidente do Senado Federal, nos ter
mos do item 30 do art. 52 do Regimento Interno, pro
mulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO No , DE 1983 

Homologa o ato do Conselho Monetário Nacional 
que autorizou emissões adicionais de papel-moeda, 
em 1980, até o limite de Cr$ 70.000.00Ó.OOO,OO (se
tentã bilhões de cruzeiros), na foi"ma da legislação em 
vigor. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. i"' É homolog<Jdo o ato do Conselho Mone
tário NudOnal que autorizou emissões- ãdidOilais de 
papcl~moeda, no exercício de 1980, até o limite de Cr$ 
70.000.000.000,00 (setenta bilhões de cruzeiros), na for~ 
ma ç!o que dispõe O inciso I do ali 4~' da Lei nY 4.595, de 
31 de dezembro de 1964 e em atendimento à solicitaçãO e 
razões Constantes de_Mensagem n~' 671,_ de 30 de. de~ 
zembro de 1980, do Poder Executivo_. 

Art. 2<:> Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 3: 

Discussão, em turno úníco, da redação fínal (Ofe
recida pela Comissão de Redação em seu Parecer n9 
832, de 1983), do Projeto de Decreto Legislativo n~' 

- --10, de 1983 (n~' 7/83, na Câmara dos Deputados), 
que aprova.o texto do Acordo de Cooperação Cul
tural e Educacional entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do 
Iruque, _concluído em Brasília, a 25 de março de 
1982. 

Em discussão a redução final.- (Pausa.) 
1'4ão havendo quem queira discuti-la, declaro~a encer

ra&t. 
! 

Encerrada a discussão, a redação final é dada como 
definitiva~ente aprovada nOS iermos do art. 359 do Re~ -
-gimento Interno, 

A matéria vai à promulgação. 

Ê a seguinte a redação final aprovada. 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n9 
10, de 1983 (n~' 7 /83~ na Câmara dos Deputados). 

Faço saber que o Congresso Nacion~I aprovou, nos 
-termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, 
_____ , Presidente do Senado Federal, promulgo 

o seguinte _ 

DECRETO LEGISLATIVO No , DE 1983 

Aprova o texto do Acordo de CooperaçãO Cultural 
e Educacional entre o Governo da República Federa
tiva do Brasil e o Governo da República do Iraque, 

--- --cyncluído em Brasíliay a 25 d~ ~arço de 1982. 

O Congresso -~acional de!=reta: 

Art. 1"' É aprovado o texto do Acordo de Coope
raÇãO Cultural e Educacional entre o GovernO- da Re
pública Federativa do Brasil e o Governo da República 
do Iraque concluído em Brasília, a 25 de março de 1982. 

-~ _Art. 21' Este Decreto Legis_lativo entra em vígoi ita 
data de! sua publicação. -- -

Quinta-feira 6 465I 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 4: 

Discussão, em turno único, da redação final (ofe
recida pela Comissão de Redação em seu parecer n9 
862, de 1983), do Projeto de Lei do Senado n9 188, 
de 1982 (nY 717/82, na Câmara dos Deputados), de 
autoria do Senador José Lins, que altera a redação 
da Lei n9 6.686, de 11 de setembro de 1979, que dis
põe sobre o exercício da análise clínico-laboratorial, 
e-determina outras providêncías. 

Em discussão a red<Jçào final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-Ia, declaro-a encer

rada. 
Encerrada a discussão, a redação final é dada como 

definitivamente aprovada nos termos do art. 359 _do Re
gimento Interno. 

A matéria vai à sanção. 

E a seguinte a redação final aprovada 
Redação final do Projeto de Lei do Senado nQ 188, 

de 1982 (n"' 6.717/82, na Câmara dos Deputados), 
que altera a redaçào da Lei n~' 6.686, de 11 de se
tembro de 1979, que dispõe sobre o exercfclo da análi

_se clínico-laboratorial, e determina outras providên
cias. 

O Congresso Nacional dec_reta: 

Art. JY Os arts. [Q e 2Y da Lei nY 6.686, de ll de se
tembro de 1979, passam a vigorar com a seguinte re
dução: 

"Art. 1 <:> Os atuais portadores de diploma de Ciên
cias Biológicas, modalidade médica, bem como os diplo
mados qu~ ingressarem nesse curs_o em vestibular reali
zado até julho de 1983, poderão realizar análises clínico
!<Jboratoriais assinando os respectivos laudos, desde que 
comprovem ter cursado as disciplinas indispensáveis ao 
exercício dessas atividades. 

Art. 29_ Para efeito do disj:Josto no artigo anterior. 
ficu igualmente assegurada, se necessãria à complemen
taçilo curricular, a matrícula dos abrangidos por esta lei 
nos cursos de Farmácia-Bioquímica, independentemente 
da vaga." 

Art. 29 t vedado o exercício de análises clínico
laboratoriais aos diplomados em Ciências Biológicas, 
modalidade médica, que tenham ingressado nesse curso 
após julho de 1983. 

Art. J<:> Respeitado o disposto no artigo anterior, o 
curso de Ciências Biológicas, modalidade médica, apro
vado pelo parecer nQ 107/70, terá seU currículo redirecio
nado pelo Ministério da Educação e Cultura que, no 
prazo de !80 (cento e oitenta) dias, fará Uma ampla revi
são, a fim- de que sejam melhor definidas as especia1ida
-<ks ou opções que a modalidade comporta, bem como as 
disciPlinas que as comporão. 

Art. 4~' Os cursos de Ciências Biológicas, ao efetua
rem as inscriçõés para vestibular destinadas à modalida* 
de médica, divulgarão no edital a finalidade do_s citados 
cursos e recolherãO dÕs inscritos declaração do conheci~ 
mel'!.to desta destinação. 

Art. 59 Esta lei será regulamentada, no que couber, 
pelo Poder Executivo. 

Art. 69 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 7~' Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 5: 

DiscuSsão, em turno único', do parecer da Comis
são de Relações Exteriores sobre a Mensagem n9 
178, de 1983 (ns-· 345/83, na origem}, de 20 de se
tembro do corrente ano, pela qual o Senhor Pr_esi
dente da República submete à deliberação do Sena
do a escolha do João Augusto de_Médicis, Ministro 
de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para 
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exercer a função de Embaixador do Brasil junto à 
República do Quênia. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Cóelho)- Item 6: 

Discussão, em turno único, do parecer daÇam_is~ 
são de Constituição e Justiça sobre a Mensagem n~' 
185, de 1983 (n' 359/83, na origem), de 36 -de se
tembro do corrente ano, pela qual o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação do Sena_
do a escolha do General-de-Exército Túiio Chagas 
Nogueira pata exercer o Cãrgo de Ministro do Su
perior Tribunal Militar, na vaga decorrente da apo
sentadoria do Ministro General-de-Exército Rey
naldo Mello de AJmeida. 

As matérias constantes dos itens S e 6 nos termos da 
alínea h, do art. 402, do Regimento Interno, devem ser 
apreciadas em sessão secreta. 

Solicito aos Srs. funcionários as providências ~ileces~ 
sãrias a fim de que seja respeitado o dispositivo regimen· 
tal. 

(A sessão transforma-se em secreta às 18 horas_ e 
38 minutos e voliã a ser pública às 18 horas e 42 mi· 
nutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Nada mais 
havendo a tratar, vou encerrar a sessão, designando para 
a sessão ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

(Inclusão Ordern do Dia - art. 195,. 
a, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único,-do"-Projeio de Lei da -Câma
ra n~ 110, de 1983 (n'~ 946(83, na Casa de grigem), de ini
ciativa do Senhor Presidente da República, que altera a 
Lei n'~ 6.099, de 12 de setembro de 1974, que .. dispõe 
sobre o tratamento tributário de arrendamento mercan
til, e dá outras providências", e o Decreto-lei n'~ 1.811, de 
27 de outubro de 1980, tendo 

Pareceres Orais, favoráveis, proferidos. em plenário, 
das Comissões:- -

- de Economia; e 
d~ Finanças. 

2 

Votação, em turno U.ilicci, dO Requerimento n9-793, de 
1983; do Senador Pedro Simon, solicitandO, nOs termos 
do art. 371, alínea c, do Regimento Interno, urgência 
para o Requerimento n'~ 784, de 1983, de -ãutoria do Se
nador Henrique Santillo, que solicita criação de uma cO
missão Especial Mista que deverá ser formada de I 1 Se
nadores e 11 Deputados Federais, com vigência de 120 
dias, para discutir e avaliar aspectos do contexto econó-
mico, social e institucional do Pafs. · 

3 

VOtação, em primeirO turno (apreciação prelimin!ll' da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimen
to Interno), do Projeto de Lei do Senado n'~280, de 1980~_ 
de autoria do Senador ltam~r Franco, de~erminando que 
a Ordem dos Advogados-do Brasil opine sobre a escolha 
de magistrados que devam integrar tribunais com jusris
dição em todo o territóriO nacional, tendo 

Parecer, sob n'~ 634, de 1983, da Comissão: 
-de Consdtufçio e Justiça, pela inconstitucionalida

de, com voto vencido do Senador José Ignâcio. 

4 

Votação, em primeiro turno (apreCiação preliminar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimen-
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to Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 39, de í983, 
de autoria do Senador Pedro Simon, que autoriza o Po
der Executivo a conceder um abono de emergência de 
70% (setenta por cento) para os servidores públicos fed~
rais, e dá Oiltriis providências, tendo 

- Parecer, sob nç 739, de 1983, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida-

de. 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
const_itucionalidade e juridicidade, nos termos do art. 
296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado 
n9-70, de 1983, de autoria do Senador Nelson Carneiro, 
que estabelece critério e limite para os reajustes dos 
preços de ingressos de jogos de futebol, tendo 

Parecer, sob n~' 738, de 1983, da Comissão: 
~de Coruú:ituiçio e Justiça, pela inconstitucionalida

de e injuridicidade. 

6 

Discussão, em turno único, do Pfojeto de Lei do Sena
do n9 337, de 1981. de autoria da Comissão Especial do 
Júri" Popular, que altera dispositivo do Tódigo de Pro
cesso Penal, tendo 

Parecer, sob n'~ 741, de 1983, da Comissão: 
........ de Constituição e Justiça, favorável, nos termos de 

Substitutivo que oferece, 

(Dependendo da votação do Requeirmento n9 800, de 
1983, de autoria do Senhor Senador José Ignácio, de 
adiamento da discussão para o dia 27 de outubro.) 

7 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
n'~63, de 1983, de autoria da Comissão Diretora, que cria 
a categoria funcional de Adjunto Legislativo, e dá outras 
providências, tendo 

Pareceres, sob n'~ 842 a 844, de 1983, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade_ do Projeto e da Emenda apresentada nos 
_!ermos_.-do a_rt. 442, § 1~', do Re_g_imento Interno; 
- - d~ Finanças, favorável ao projeto .e à emenda; e 

- Diretora, favorável à Emenda, nos termos de Sube-
menda que apresenta. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Estâ encerra
da a sessão. 

(LeVanta-se a sessao às 18 horas e45 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
HENRIQUE SANTILLO NA SESSJO DE 4-10-83 
E QUE. ENTREGUE À REVISÀO DO ORADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O-SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- 00. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, no dia 2 de setembro próximo passado, fiz desta 
tribuna ligeira abordagem sobre problema que me pare
ce extremamente grave nos dias atuais em nosso País: o 
abastecimento interno de alimentos e o aumento do cus
to de vida, sobretudo o aumento do custo dos alimentos, 
para a famflia pobre ?rasileira. 

Hoje vi nos jornais manchete que colabora este ponto 
de vista, nos segu.intes termos: .. Preço dos alimentos 
sobe 28,5% em setembro". Diz a matéria jornallstica: 

- . 
••Em setembro último os preços de alimentação 

registraram a maior alta já Verificada na História do 
Páís. Levantamento divulgado ontem pelo DIEESE 
mostra que os 13 produtos que compõem a ração es~ 
sencial mínima subiram no mês passado 28,5% em 
média. íSio signifiCa uma elevação de 246,4% no 
acumulado dos últimos 12 meses." 
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Este, Sr. Presidente, é problema que se está agravando 
no interior da crise económico-financeira do País, e está 
se agravando enormemente, bruscamente, não apenas 
em relação ao aumento dos preços dos alimentos essen
ciais .mas também já pela falta de alguns produtos. 

1:. claro que não se trata de um problema novo, porque 
já se arrasta, Pelo menos durante os últimos dez anos. 

Para que se tenha uma idéia, enquanto o Indice Geral 
de Preços quer dizer, o índice inflacionário, aumentou 55 
v~es nos últimos dez anos, a partir de 1973, o preço dos 
alimentos essenciais multiplicou-se por noventa nesse 
mesmo período, agravando consideravelmente a vida 
dos assalariados menos aquinhoados do País, ou sejã, oi
tenta a noventa por cento de nossa população trabalha
dora. 

Renomado especialista nesta questão, o Professor Fer
nando Homem de Melo, diz no seu livro "O Problema 
Alimentar no Brasil": 

"Alguns dos resultados mais importantes desse 
tipo de~ evoluÇão foram os seguintes: I- os agrega
dos _calóricas e- protéicos dos alimentos de mercado 
interno mostraram quedas de 1,44% e 1,42% ao ano, 
durante o período de 1967 a 1979, para as disponibi
lidades por habitante, respectivamente; II -
adicionando-se o trigo, açó.car e produtos de origem 
animal, observamos uma estagnação das disponibi
lidades calórica e protéica no mesmo período. En
ltetanto, declínios ocorreram durante o período de 
1967 a 1975 de 0,58% e0,60% ao ano, para o total de 
calorias e proteína; III- o período de 1967 a 1979 
mostrou consideráveis alterações de preços relativos 
para as diversas regiões brasileiras. Notadamente o 
Nordeste, os índices de preços da alimentação subi
ram bem mais que a inflação brasileira, situação in
dicativa de um efeito distributivo perverso, ou seja, 
prejudicando mais as famílias de menores rendas, 
em função de seu gasto relativamente maior com 
alimentos." 

Mostra ainda uma tabela da evolução dos índices de 
produção por habitante de 1977 a 1983, índices de pro
dução de alimento para o consumo interno dos brasilei
ros, dando-se o índice 100 para 1977; em 1978, esse fndi
ce foi de 82.1; em 79, de 85.4; em 80, de 94.8; em 81, de 
90.8; em 82, _de 97.9; e em 83, de 74.4. 

SignifiCa que, em 8:3, a nossa produção de alimentos 
per caPitii é 25.6% menor que a de 1977. 

De aco~o com as estimativas do autor, a queda em 
relação a 82 é explicada em 30, 40% pela redução volun
tária da área de plantio, e em 60%, pelas desfavorãveis 
condições climáticas ao final do ano agrícola. 

"Não se pode"- continua o autor- "portanto, 
culpar o clima adverso pela totalidade do mau de
sempenho em 83 nem pela tendência do período 
maior 77/83;" 

Claramerite a queda foi tão grande que mesmo a libe
ração dos estoques governamentais formados em função 
dos menores índices de consumo, observados em 81/82, 
uma das conseqUências da recessão, não está sendo ca.
paz de evitar a explosão dos preços dos alimentos no cor .. 
rente ano, ocorrência também agravada pela elevação 
dos preços internacionais. 

Eu diria que é uma ocorrência apenas agravada pela 
elevação dos preços internacionais. Aproveito a oportu .. 
nidade, Sr. Presidente para solicitar-lhe permissão de in .. 
cluir neste meu breve discurso, matéria publicada no jor• 
nal de GoiâniÍl Diário da Manhã, e assinada por Aloysio 
Bíondi, em que sao apresentadas provas incontestes de 
especulação com o preço dos alimentos nos últimos 3 
meses, com a conivência do Governo Federal, com total 
conivência da Comissão de Financiamento da Produção 
e da própria Secretaria de Planejamento da Presidência 
da República. 



Outubro de 1983 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Estã ainda na ordem do dia o escândalo da soja, o es~ 
cândalo em torno da elevação, brusca e estonteante, dos 
preços da soja e do óleo de soja. O autor a que me referi, 
o economista, o jornalista Aloysio Biondi demonstra, 
sem maiores esforços, que o preço interno da soja, hoje, 
está 100% maior do que seu preço internacional. E de
monstra claramente que foi com total conivência da Co
missão de Financiamento da Produção, com total coni
vência do Governo Pederal, das aUtoridades Fectel-ais, 
que isso se deu no Brasil, entregando-se os estoques re
guladores nas mãos de particulares, nas mãos das empre
sas exportadoras do grão, nas mãos das multinacionais 
produtoras do óleo e que estão propositadamente enca
recendo internamente o produto. 

O Sr. José Lins- Permite V. Ex" um aparte? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO -Vou concluir ra
pidamente, resumidamente, a questão relativa aos ali
mentos como a soja, o feijão, o milho e a carne, para, em 
seguida, dar o aparte a V. Ex~ 

Um outro produto que teve aumentos extraordinaría
mente grande nos últimos meses e cujos estoques regula
dores também foram entregues nas mãos dos especula
dores pelo próprio Governo Federal, foi 6 feijão, que te
ve, nos últimos 12 meses, Sr. Presidente, aumento supe
rior a 700%, e que, por incrível que pareça, foi entregue -
pela CFP aos intermediários especUladores ao preço de 
Cri 150,00 o quilo, enquanto a COBAL vendia ao con
sumidor o mesmo produto a Cri 435,00 o quilo. Fala-se 
em estoques reguladores- é claro que esses estoques se 
formaram, mas é claro também que o Governo, proposi
tadamente ou não, jogou brUscamente no mercado, pro
piciando um eJlTiquecimento extraordinariamente gran
de de grupos intermediários especuladores. Este é mais 
um artigo que solicito a V. Ex• me perrnitit incluir neste 
breve pronunciamento: Feijão da COBAL 200% mais 
caro do que o entregue pela CFP aos intermediários es
peculadores. 

A outra questão, Sr. Presidente, foi a especulação em 
torno do milho, internamente a um preço 70% acima do 
preço internacional do produto, também por manobra 
de especuladores, entregue pela CFP o seu estoque regu
lador de uma vez no mercado interno, na Bolsa de Valo
res de Cereais foi adquirido quase todo ele a preço pouco 
superior à metade do preço atual, a coisa de 30 ou 60 
dias, propiciando lucros fabulosos a alguns grupos espe
culadores, a algumas empresas exportadoras do produ
to. Outro artigo, Sr. Presidente, "A especuiãção -de Cri 
SOO bilhões" também assinado por A loysio Biondi, que 
quero igualmente incluir neste meu pronunciamento. 

Outro produto, Sr. Presidente, que também teve uma 
majoração extraordinariamente grande nos seus preços, 
propiciando o enriquecimento fabuloso de alguns grupos 
especuladores, nos últimos meses, sob a c_onivência da 
CFP, foi a carne, que também está sendo vendida inter
namente a preço muito superior ao preço internacional 
do produto; está pelo menos 50% acímà-d6s- preços inter
nacionais. Os brasileiros estão consumindo a carne a um 
preço pelo menos 50% superiOr aos preço-s íniermiCioiui.iS
deste mesmo produto, jâ que teve 350% de aumento no 
preço ao consumidor, de janeiro a setembro do corrente 
ano. 

Deste modo, dizer-se que os preços dos alimentos no 
Brasil acabaram sendo puxados pelos preços internado~ 
nais não é bem verdadeiro, é apenas uma parte dã verda
de. É bem verdade que houve aumento dos preços inter~ 
nacionais dos principais alimentoS dada uma certa frus~
tração da safra norte-americana, e o mundo inteiro sabia 
disso há quase um ano atrás. Houve aumento do preço 
internacional da soja, do milho e da carne. Mas isso_ ape
nas em parte explica a especulação interna com esses 
produtos. Apenas em parte porque, como eu disse, não é 
d.ificil provar que os preços do feijão, do milho, do arroz, 

da soja, do óleo de soja, dos derivados da soja, da torta, 
e de tudo aquilo que acaba encarecendo demais_ para o 
con.sumo interno, graças à_ especulação com a soja e o 
milho; soja e milho, usados para ração animal no Brasil, 
esses aumentos, como também o aumento da carne, na 
verdade, são extraordinariamente maiores do que os au
mentos dos preços internacionais desSes mesmos produ-
tos. 

Isso tudo se deve, sem sombra de dúvida, ao desgover
no a que está submetido o País. Desgoverno é o que está 
de fato existindo: É preciso que tenhamos corag_em de as

-S-Umlf-lsso: há um desgoverno no Bra§il! Total desgover
no! Hâ -;.;.ma falta de projeto de definição de uma política 
de abastecimento interno próprio. E uma situação de 
desgoverno. Hã uma aceitação, uma submissão a- impo
sições externas, dos credores do País face a sua política 
eeonômica. Inclusive, a política de abastecimento é ex
tremamente falha, e aumenta, por isso mesmo, a vulne
rabilidade externa do País. Essa é, portanto, uma ques· 
tão de Segurança Nacional, porque aumenta repito, a 
vulnerabHídade do País. Quem não_ sabe disso? 

Agora, o Governo anuncia, até com certo estardã~ 
lhaço, pelos meios de comunicação, que passou a estar 
em plena vigência o congelamento dos preços de alguns 
produtos considerados essenciais à vida do trabalhador 
brasileiro. Infelizmente, mais uma farsa. Quem não sabe 
que tudo isso se deu logo após esses aumentos eXúaOrdi
nariameíite grandes de setembro, que, como eu disSe~ re
presentaram para os alimentos essenciais, sÓ em se
tembro, 28.5% de aumento nos seus preços? 

Por outro laçlo, leio: 

"Se prevalecer a lista ontem divulgada pela Asso~ 
ciação dos Supermercados, o tão festejado tabela
mento será uma farsa totaL Antes de mais nada, 
porque quase todos os produtos tiveram majorações 
extraordifiariamente gran-des no mês de setembro e 
outros, como OS derivados do trigo, tiveram aumen
tos, extremamente grandes no mês de agosto. 

Portanto de todas as categorias relacionadas, de 
todos os alimentos relacionados, restariam apenas 8 

- produtos com preços congelados: a goiabada, asar
dinha em lata, o sal, o ex.trato de tomate, o papel hi
giénico, o sabão, o sabonete e o creme dental. A ri
gor, porém, nem nesse caso o congelamento é uma 
inovação. Deve-se lembrar que todos os produtos 
industrializados, no momento, somente podem ter 
seus preços majorados a cada 3 meses, na base de 
80% da correçào monetãria do período." 

E o Correio Braziliense de hoje que traz uma pesquisa 
realizada em Brasília para nos dizer e dizer à Nação que, 
na verdade, os preços congelados são maiores que os da 
praça; quer dizer, antes mesmo da vigência do tabela
mento do congelamento dos preços desses produtos, 
numa pesquiSa realizada pelo Jornal, em quase todos os 
produtos os preços congelados são maiores do que os 
que vigoravam nos supermercados de Brasília, antes 
mesmo da vigência do tabelamerito. Diz o jornal: 

Preços congelados são maiores que os da praç-a 

De acordo com o setor de abastastecimento e 
preços da CODECON, a lista de preços congelados 
apresentada pela Associação dos Supermercados de 
Brasília, em vigor até 6 de novembro, estã oitO por 
cento mais cara do que a média atual de preços pra~ 
ticada nos supermercados para os mesmos produ
tos. 

A pesquisa da CODECON foi feita através da 
comparaçã~ de preços com os produtos pesquisados 
diariamente pela coordenadoria, nas oito principais 
redes de supermercados de Brasflia. Da lista de 30 
produtos apenas 18 foram encontrados com fre
qUência em todos os supermercados. Desses 18 pro-, 
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dutos apenas cinco apresentavam preços abaixo da 
média geral praticada pelos _supermercados. São 

- eles: farinha de trigo especial, sal refinado e sabão 
em pedaço, (todos eles majorados extraordinaria
mente nos meses de agosto e de setembro do corren
te ano). 

Então, esta é mais uma farsa, porque também fruto do 
desgoverno, fruto da ausência de um projeto de governo 
honesto, sério e democrático neste País; fruto também 
das imposições externas diante das quais, submisso, o 
Governo pratica_ o que de mais nefando poderia haver 
pará Cl País. Além de levar o processo inflacionário, em
pobrecedor da massa assalariada, aos pínca,ros, ainda 
propõe penalização a~s assal~riados co~ ? becrf:to-lei 
n9 2.045 e joga o Brs.siJ num processo hediondo de reces
são económica, aum~ntando o desemprego e o subem
prego para mi,lhões de famílias. 

Este é o sistema, o sistema oriundo do desgoverno, da 
falta de projeto, da falta de um governo capaz de defen
der a soberania nacional e os interesses do povo brasilei
ro. 

Este ê o problema, o problema do abastecimento in
terno de-aljmentos, de produtos que já começam a faltar, 
não nas mesas dos brasileiros, porque nas mesas de mui
tos brasiJeirosjã faltam há-muito tempo, mas nas prate
leiras dos supermercados, nas lojas, nas vendas, nas ca
Sas comerciais. Além disto, preços cujos aumentos são 
estonteantes, são avassaladores, Só neste ano, de janeiro 
a setembro, em média, os preços dos alimentos essenciais 
jã aumentaram quase 180%, Sr, Presidente e Srs. Senado
res. lsto sigi:JifiCã. ã. proximidil.de do caos, do grande risco 
do caos social; isto justifica, inclusive, o desespero de m_i
lhões de brasileiros que, muitas vezes, são obrigados a 
lançar mão da violência, quebrando atê mesmo a sua es
trutura mOral, a sua estrutura ética, levando a cisões cul
turais e éticas irreparáveis, além, é_ óbvio, de todos os 
problemas polfticos, sociais e económicos que redundam 
para a Nação brasi[eira. 

O Sr. Marcelo Miranda- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Pois não. Ouço o 
aparte de V~ Ex~ com imenso prazer. 

O Sf. Marcelo Miranda- Nobre Senador Henrique 
Santillo, V. Ex• traz, neste dia, uma matéria de grande 
importância para conhecimento da Nação, chamando a 
atenção para aquilo que os jornais vêm pUblicando, prin
cipalmente quanto ao setor agrícola que nós, como bra
sileiros, aplaudimos o Chefe da Nação, quando no início 
do atual Governo, disse para todo o Brasil que o seu Go
verno teria como prioridaàe Principal a agricultura. Nós 
entendemos que a crise mundial, nós entendemos que a 
crise que o Brasil vlve hoje pode ter impedido que essa 
prioridade fosse totalmente alcançada, Mas nós temos 
acompanhado, também, que as várias supersafras anun
ciadãs pelo Governo não passam sequer de 52 milhões de 
toneladas de grãos, produzidas no Pais já há questão de 
três anos seguidos. Quero parabeni?:arV. Ex• e dizer, que 
no nosso Estado de Mato Gr_osso do Sul, terceiro produ
tor de soja do País, acontece ainda um fenômeno bastan~ 
te interessante. A soja, lá produzida, é negociada, a 
maior parte, pelas multinacionais, multinacionais que 
deveriam, pelo menos, pagar os seus impostos em dia. 
Faze11! elas uma importação do Paraguai, que ê um país, 
nós sabemos, através de rãstreamento do Projeto RA~ 
DAM, que deve produzir, durante este ano, no máximo 
500 niil_toJ?.elada~ de soja. No entanto,_esta cifra foi ul
trapassada, e muito, pela exportação de soja daquele 
país. Nada mais do que um passeio da soja do nosso Es~ 
tSdO de Mato -GrOSso do Sul ao Paraguai e sua expor
tação pelo convêniO existente, atravês do porto de Para
naguâ, faltando, assim, a soja para as nossas fábricas. 
Quero parabenizar, mais uma vez, V. Ex• por este pro-
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nunciamento, no momento em Que o Congresso, particu
larmente o Senado, terã oportunidade de dizer um ''bas
ta" ao Governo, rejeitando o 2.045, um projeto que di
minui o salãrio do trabalhador, que tem pela frente gran
des dificuldades a enfrentar no preço do alimento, como 
V. Ex• acaba de demonstrar aqui no Senad_o. Muito abri- ' 
gado. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Eu agradeço, 
eminente Senador Marcelo Miranda, a intervenção de V. 
Ex•, em que inclui mais uma vez, a grave denúncia de 
desvio da nossa produção de soja, em grande parte para 
o Paraguai, de lã saindo como produto de exportação, 
sem nenhuma, a verdade é esta, sem nenhuma ação do 
Governo Federal, no sentido de que se coíba isto. É uma 
denúncia que vem se repetindo atravês dos meios de co· 
municação, atravês da televisão, hâ bastante tempo, esta 
que V, Ex• traz através deste aparte à Casa. 

E V. Ex• tem razão: nos últimos dez anos, sobretudo, a 
produção de alimentos, principalmente no Brasil, teve _ 
quedas considerâveis, aumentando_a vulnerabiti_da.de_ dQ 
País. Esta ê uma questão de segurança nacional, como V, 
Ex• bem disse, em outras palavras. A vulnerabilidade do 
País aumenta na medida em que a sua produção para o 
consumo interno, a sua produção calórica, a sua pro· 
dução protéica para C0i1Tuino íriferno Se reduz. N ôs tive· 
mos safras extrem.amente ruins nos anos de 1978 e 1979, 
quando então se declarou prioridade absoluta à agricul· 
tura. Na verdade1 em 1982- eu_não vou di~r 1983, por· 
que houve as condições climâticas que reduziram dema· 
siadamente a safra de grãos no Brasil - tido como ano 
de supersafra, nós não conseguimos atingir sequer -a pro· 
dução de 1977, que foi anterior aos dois anos-pêssimos, 
1978 e 1979. A verdade ê que, de 1977 para câ, nós tive· 
mos gravíssimas reduções de produção de alimentos 
para o consumo interno. De sorte que, em 1982;-CriliD.C'n· 
te Senador, nós não conseguimos produzir, per caplta, 
aquilo que produzíamos no início da década de 1960. 

O Sr. Lázaro Barbosa - :t:. verdade. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Este é o grande 
problema. É claro que houve, de certa forma, algum au· 
menta nos produtos considerados exportáveis. ~ claro, 
tambêm, que nos últimos anos houve aumento da pro· 
dução de cana-de--açúcar. Mas, para os alimentos de 
consumo interno, tivemos, na verdade, fragorosas derro
tas, por causa de uma política equívoca, errónea, distor
cida e mal intencionada deste Governo. Não apenas 
equívoca, não apenas distorcida por falta de ventada, ou 
por outros motivos, não, foi ta-mbêm mal intencion_ada. 

E agora, no ano de 1983, estamos sob o desgoverno! O 
País estâ atabalhoado. E nesse contexto de crise, 
ressalta~se o grave problema de abastacimento interno 
de alimentos. O aumento é estrodoso, é pavoroso, o dos 
preços desses alimentos. E jâ hâ os primeiros Üldícios de 
sua falta nas prateleiras dos supermercados. 

O Sr. Luiz Cavalcante- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Pois não, ouço o 
eminente Senador Cavalcante, com muito prazer. 

O Sr. Luiz Cavalcante - "Atê quando, Senhor, me 
ouvirás gritar: Violência! ViQiência! e não me escuta
rãs?" Estas foram palavras do profeta bíblico Habacuc. 
E eu me valho delas para perguntar: até quãndo, Exce~ 
lent!ssTmas Aütoridaãe5Brãsileiras, ouvireis o pOvo gri
tar: Violência! Violência! e não o escutareis? Pois, na 
verdade, esta desmedida alta dos preços é a mais nefanda 
das violências para os de Salârio mínimo, para aqudes 
que estão no derradeiro degrau da escala social. Atê 
quando, Excelentíssiniã.s Autoridades Brasileiras? -
perguntamos nós. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Bíblicas palavras 
do profeta, eminente Senador Luiz Cavalcante, e oportu
nas para o momento que estamos vivendo. Certos nós es
tamos, no entanto, de que o clamor popular, a mobili
zação democrática pacífica- da Nação há de encontrar o 
seu caminho, hâ de encontrar a alternativa adequada, 
democrática, para resolver os seus problemas. É claro 
que nesse mar tempestuoso, nesse cinza climático é claro 
que as apreensões aumentam! É natural que elas aumenw 
tem. No entanto, nós temos uma creteza: o povo brasilei
ro sairá lá na frente; conseguirá ·sair lã na frente, canse~ 
guirâ encontrar o seu caminho, conseguirâ encontrar so
luções pacíficas, democrâticas para todos os seus mais 
graves problemas dentre os quais, sem sombra de dúvi
das, "aquele que estâ aumentándo a vulnerabilidade deste 
País no momento, que ê a questão do abastecimento in
terno de alimentos. 

o Sr. Lázaro Barboza- V. Ex• me permite um peque
no aparte, nobre Senador Henrique Santillo? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Ouço, para encer
rar, o nobre Senador Lázaro Barbosa, com a sua permis· 
são, Sr. Presidente. 

O Sr. Lázaro Barboza- Eminente Senador Henrique 
Santillo, hâ três anos, analisando o problema dos equí
vocos do Governo na política de produção, na pecuária e 
na agricultura, eu tive ocasião de dizer que não tardaria 
se a seguir por aqueles caminhos, o Governo teria a fome 
como resposta. E desgraçadamente, Senador Henrique 
Santillo, a verdade aí estâ aos olhos de todos, quando 
hoje, nem os agricultores, jâ com a terra preparada para 
lançar nelas a semente encontram os grãos, atê mesmo 
como sementes para plantar. Faltam os gêneros de pri
meira necessidade nas prateleiras dos mercados, e não 
vai demorar, nobre Senador Henrique Santillo, e não 
adiantil.râ alguém ter mesmo o bols_o recheado de dinhei~ 
ro, porque não encontrará o alimento para comprar, a 
continuar como continua, pelos descaminhos e pelos 
desvãos, a agropecuâria brasileira. Muito obrigado. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Tem V. Ex• intei
ra razão. 

E concluindo Sr. Presidente, a verdade ê que a deses
perança--e a-- fome armam sempre o espírito do povo, 
quando não a sua própria mão. Eis aí os sã<fueS aos su~ 
per-merCados, onde muitos tentaram ver o dedo de erga~ 
nizações poUtícas, quando na verdade o maior motiVo de 
todos é a própria fome e a própria desesJ)erã.nça a mover 
as açcões humanas; ações que levam à violência, não pau~ 
cas vezes, e com_justifiCadas razões. Agora, por exemplo, 
a Gazeta Mercantil publíca triste estatistica na primeira 
página -de sua edição de hoje, dizendo: 

por Vilma Netto Moreno de São Paulo 
"A crise económica tem dado um formidável im

pulso às estatísticas relativas a assaltos a agências 
bancârias, postos de serviços e carro-fortes. Exata
mente 390 assaltos a bancos foram registrados no 
Estado de São Paulo nos primeiros oito meses Oeste 
ano, !6% a rllais do que em todo o ano passado 
(335)" 

Segue uma dissertação mais longa sobre este assunto. 
Sabedoria popular, Sr. Presidente! Sabedoria popular é a 
violência coni.O conseqüência da fome e a desesperança 
armã:rido o povo. Antes que seja tarde, o Congresso Na
cional precisa aperceber~se disso em toda a sua plenitu-

- de. O Cõngresso Nacional, Senado e Câmara, precisa; 
por exigência da sociedade brasileira assumir o seu pa· 
pel, porque estamos em franco desgoverno e é preciso 
que esta Instituição, - que, de qualquer forma, ainda 
que tenha equívocos, ainda que tenha desvios, é a mais 
representatiVa de todas as instituições brasileiras - é 
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preciso que esta Instituição assuma o s_eu papel a sua po
sição, assuma o seu mister, assuma sua função de ofere
cer juntainente com a sociedade, uma solução urgente, 
urgentíssima, para o Brasil. 

De todo o quadro da crise, sem sombra de dúvida, sal~ 
tam aos nossos olhos problemas maiores, entre os quais, 
a meu ver, situa-se esse que acabo de abordar neste páli
do discurso que é a questão de abastecimento interno de 
alimento. Ele é extremamente grave. O País estâ cami
nhando para a fome aguda, não apenas naquilo que ete 
tem de mais autêntico, de mais legítimo e injustiçados 
que são os seus trabalhadores de salário mínimo, mas es
tâ caminhando para a fome aguda para um vasto setor 
de suas classes médias, inclusive. A verdade é que o País 
se torna cada vez mais vulnerâvel, a verdade é que, pelo 
desgoverno, nossa soberania se ofende, se fere de morte, 
a cada dia. 

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

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
HENRIQUE SANTILLO, EM SEU DISCURSO: 

GOVERNO AINDA PODE CONTER PREÇOS 

Aloysio Biondi 

De janeiro 3:julho, os preços da soja subiram 180%, da 
faixa dos CrS 3.000 para CrS 8.000,00 a saca. Em agosto, 
eles dispararam, chagando ao nível dos CrS 16.000,00, 
isto é, c.om mais I OQ% de aumento, e muito acima das co
tações internacio"nais (V. gráfico). Por que essa dispara~ 
da? A resposta é: pura especulação, de que partici[lararri 
grandes indústrias, exportadoras (tradings) e instituições 
fTnanceiras e aplicadores no chamado "mercado a futu
ro", que especulam nas Bolsas de Mercadorias brasilei
ras e_ de Chicago. 

No começo de agosto, com a seca nos EUA, surgiram 
as previsões de que os preços internacionais poderiam 
subir e começou uma loucura "ciranda da especulação", 
aqui dentro. Conforme observa o diretor-geral de uma 
"trading", Vilmar Schurmann, da Ceva! Agroindustrial, 
em declarações à Gazeta Mercantil (18M8·83),Jo mercado 
poderia "alcançar US$ 12 por bushell, coi1fo~e previ· 
sões", o~ ·equivalente a USS 450 por tonelada ( u~ tone-
lada tem 3"6,74 bu~~ells). ..,____,~ 

Foi "jogando" nessa alta que as indústrias, as exporta
doras, as instituições financeiras e aplicadores no "mer
cado a futuro" começaram a fechar contratos aqui den
tro, a preços cada vez mais altos - bem acima das próM 
prias cotações da Bolsa de Chicago (v. gráfico). 

O Governo riada fez para conter essa "_disparada". Ao 
contrârío; porta-vozes do Governo, como o próprio Miw 
nistro da Agricultura, justificaram constantemente a al
ta, afirmando que "era preciso acompanhar o mercado 
mundial". Se as cotações em Chicago realmente chegas
sem àqueles níveis, todos os especuladores teriam ganho 

_bilhões de cruzeiros e centenas de milhões de dólares. 
Mas as cotações de Chicago "empacaram" pouco acima 
dos 9,00 dólares, ou cerca de USS 350 a tonelada, isto ê, 
USI 100 por tonelada abaixo dos preços "negociados" 
no Brasil. Para ter-se uma idéia do grau de especulação 
que dominou o mercado: no c_omeço de setembro, a saca 

-de soja chegou a ser negociada no ''mercado a futuro" 
(para os contratos de outubro) a Cr$ 27.850- quase o 
dobro da cotação atual na Bolsa de Chicago, na casa dos 
Cr$ 15.000,00- e, atenção, para os contratos de entrega 
em novembro, isto ê, esSes CrS 15.000,00 seriam o preço 
da soja em Chicago, porém somente daqui a dois meses. 

Nessa "ciranda especulativa", os preços da soja- e 
do óleo e do farelo - subiram incessantemente, aqui 
dentro, provocando uma inflação desnecessâria e muito 
maior do que se pode pensar à primeira vista, já que tam· 
bêm os preçOs das aves, dos ovos, da carne suína e bovi
na também .. dispararam" devido ao custo das rações. 
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Quando a Bolsa de Chicago "empac"Ou", seria natural 
que os prf!ÇO$ entrassem em queda, também aqui dentro. 
Alguém, porém, teria que ·~garantir" os lucros <:los gru
pos que compraram soja a preços altíssiinos: o consumi
dor, como sempre, foi o escolhido para pagar a conta. 
Através de uma série de iniciativas, a Cacex, a Seplan e o 
Ministério__ da Agricultura tudo fizeram- para ajudar os 
especuladores e impedir que o_s preços caissem - até ho
je. 

Além de enfrentar uma inflação desnecessãria, o País 
também perdeu centenas de milhões de dólares, com 
"vendas frias", e subfaturamento nas exportações. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçà.o.Il) 

Como isso oc.orreu? Enquanto "puxavam" os preços 
aqui dentro, cobrando do consumidor níveis superiores 
aos do mercado internacional, as indústrias e empresas 
exportadoras declaravam ter vendido o óleo_e o farelo a 
importadores no exterior, a preços "antigos", isto é, 
abaixo mesmo dos preços internacionais. O País- pérdeu 
essa diferença - e__em alguns casos vai ter mesmo que 
pagã-la. 

A ~onivência da Cacex e da Seplan com todas essas 
-distorções de fraudes pode ser claramente avaliada atra
vés da evolução dos acontecimentos em agosto e se-
tembro, como se demonstra a seeuir. 

13,00 CONSUMlDOlt PAGA ACIMA UO 
MERCADO INTERNACIONAL 

(Cotações da soja - Bolsa de Mercado· 
rias de São Paulo e Bolsa de Chicago) 
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O apoio permanente 
aos especuladores 

Dia 16 de agosto- Após dias de negociação, o gover~ 
no fez um "acordo de cavalheiros" com a Associação 
Brasileira das Indústrias de Óleo, mas que envolvia tam~ 
bém os interesses das empfesas exporúidoras e grandes 
grupos que participavam da .. ciranda da especulação". 
O "acordo" foi apresentado à opinião pública como 
uma iniciativa destinada a conter a alta dos preços da so
ja., óleo e farelo no mercado interno, que já estavam 
"bem acima dos níveis do mercado internacional" (Ga
zeta Mercantil, !8-8-83}. Entre as medidas previstas: 

L Elevação (isso mesmo elevação) dos preços do 
óleo no mercado interno, de Cr$ S.200,UO a caiXa c_om 20 
}atas, _de óleo, para CrS 11 .500,00 em duas etapas. 

2. Isenção_ de Impostos e taxas para a importação de 
óleos vegetais (medida destinada a b1;1neficiar os especu
ladores, como se verá a seguir). 

-o ,, . 
Chicago 

1. _ Corte em novos ftrianciamentos às indú.strias e 
empresas exportadoras de óleo, pelas Resoluções 674 
{juros de 60%_ ao~ ano, istO, é~ altamente subsidiados) e 
643 (subsídios também elevados). 

4. Prorrogação nos prazos de vencimento dos em
préstimos concedidos pela 674 e 643, para exportação de 
óleo e farelo. 

Para entender os escândalos escondidos atrás dessas 
decisões, prossiga-se com a cronologia dos acontecimen
tOs; quando será mais fácil explicá-los: . 

Dia 26 de agosto - a Cacex faz novo acordo com Ç)S 
''empresários" para ajudá-los a "legali~ar" as fra!Jdes. 
Conlo "se viu em reportagem anterior~ a pret~~tO de sim
plificar as exportações de soja e derivados, a Cacex per
mitíu, este ano, que as vendas fossem feitas através de 
simples "comunicados" à própria Cacex, dispensando-se 
a apresentação de Comprovantes como contratos de ven
das, comprovantes de existência de estoques etc. Co.rn a 
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Ainda há tem-po para impedir que os especuladores e 
fraudadores sejam pn:miudos, evitando que o Tesouro 
seja sangrado. E, o que é tão importante quanto esse ob
jetivo, fai:er\d-0 também com que a inflação decline al
guns pontos, com o recuo, a níveis normais, dos preços 
dU.soja, seus derivados, e produtos que deles dependem 
(carnes e ovos), basta cancelar, irnediatumente, as novas 
vantagens concedidas_aos especuladores, den_tro d.a__cro
nologia exposta a seguir: 

DIÁRIO DA MANHÃ 

"ciranda da especulação" no mercado interno, houve 
uma torrente de "vendas frias'': indústrias e exportado
ras símplesmente ''comunic_av_am" à Cacex que haviam 
'~fechado contratosn sem disporem da soja, do óleo ou 
do farelo. Dois tipos de !u_cros eram buscados com essas 
"vendas frias": 

= Acesso ao crédito subsidiado - por inacreditável 
que pareça, com os simples "comunicados" à Cacex, es
sas empresas fecebiam crédito subsidiado, a juros de 60% 
ao ano, na· caso" d_a 674 (indústr{as) e a um custo um pou
co mais elevado no caso da 643 (companhias exportado
ras;· -as tradings). Com_ esse dinheiro, mesmo que não rea
lizassem exj)Õ[tações, os- beneficiâríos poderianl realiZar 
imensos lucros, aplicando os recursos em estoques espe
cul~t~vos ou simplesmente __ no_ open market. 

= Subfaturamento - como as empresas estavam 
simplesmente comunicando "vendas frias" à Cacex, e à 
medida em que as cotações internacionais da soja tam-
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bém entraram em alta (não ficando abaixo dos preços in
ternos) difundiu-se outra fraude: o subfaturamento. No 
momento de pedir a guia de exportação à Cacex, os par
ticipantes das "exportações" simplesmente declaravam 
que tinham feito suas vendas numa época em que os 
preços internacionais (ém -dólar) eram muitro mais bai
xos, e agora tinham que entregar o produto a esse preço, 
isto é, abaixo dos novos preços, mais altos, do mercado 
internacional. Os dólares resultantes desse subfatura
mento eram vendidos no black, com o lucro dividido en
tre os exportadores e importadores. 

Todas essas fraudes e irregularidades jâ eram de co
nhecimento da Cacex hã muitas semanas, tanto que ai-

DIÃRIODOCONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

gumas das medidas adotadas no "acordo de cavalhei
ros" do dia 16 de agosto tinham por objetivo abrir cami
nho para soluciOnã-las. No entaitto, em novo "acordo", 
no dia 26 de agosto, a Cacex: aceitava que- todas as ven
das comunicadas até o dia 25 de agosto seriam conside
radas como válidas, e não como "'frias", dC:sde que fos
sem apresentados determinados documentos. Vale dizer, 
entre o dia 16 de agosto e o dia 25 de agosto, houve um 

'"prazo" para "providenciar" documentos e legalizar as 
vendas, mesmo "frias", 

A conivência da Cacex-Seplan-Ministério da Agricul
tura não para aí. 

13,00 CONSUMIDOR PAGA ACIMA' DO 
MERCADO INTERNACIONAL 

(Cotações da soja - Bolsa de Mercado
-Ras-de São Paulo e Bolsa de Chicago) 
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Investigaçio contra 
a evasão de dólares 

Por coincidência, ou para mostrar que nada muda nes
te País, no começo da semana passada a Polícia Federal 
liberou algumas infOrmações sobre fraudes cambiais, 
com perda de USS 60 milhões, de que a Central de Coo
perativaS de Produtores do Rio Grande do Sul foi acusa
da, hâ dois anos atrás, exatamente.em relação a expor
tações de soja ("O Estado de S. Paulo", 20-9-83). 

A Polícia Federal certamente prestaria grande serviço 
ao País se voltasse suas atenções, prontamente, para o 
atual .. escândalo da soja" - pois ainda haverá tempo 
para evitar que o País seja sari.grado em centenas de mi
lhões de dólares: 

• Fraudes legalizadas- a Cacex, como se víu, deu um 
prazo (atê 25 de agosto) para que as indústrias e exporta
doras "comprovassem" que suas vendas não eram 
''frias". Não seria oportUno ínveSHgar esses contratos, e 
-verificar se eles não são apócrifos, pós-datados? 

,--

/

1 ', "' 
' / \ 

'\ \"" I 

\I . 
Chlcago 

• Perda de·dólares- nos casos de subfaturamento, se
gundo um funcionário da Cacex, as perdas iriam a US$ 
400 milhões (Gazeta Mercantil, 25-8-83). Que empresas 
foram autorizadas a exportar, mesmo a preços abaixo do 
mercado internacional? Qual o volunie de crédito da 674 
colocado à disposição delas? Não seria importante verifi
car na Bolsa de Mercadorias de São Paulo se essas em
presas não participaram do "mercado a futuro", puxan
do cotações? Que instituições financiam seus negócios 

- nesse mercado? 
• Remessa de dólares- as empresas que declararam 

ter vendido óleo e farelo a preço baixo alegam que, de 
qualquer forma, querem cumprir o contrato, para evitar 
represálias dos compradores. Sabe-se por.ém que, as ven
das de óleó foram feitas, em média, USS 450 a tonelada, 
e o preço do mercado internacionid é de US$ 720 a tone
lada, Para cancelar os contratos, as empresas teriam que 
pagar essa diferença aos ''importadores", As soluções 
encontradas pela Cacex foram de dois tipos. De uni fado, 
permitiu que as ex'portações sejam feitas até 1985. Isso 
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pode eliminar o prejuízo das empresas: como elas recebe
ram crédito subsidiado a 60% de juros ao ano, e vão po
der girar esse dh1heiro durante dois anos (até 85), a sim
ples diferença entre os juros e a inflação poderá acabar 
''cobrindo" o prejuízo (isto é, o Tesouro estã pagando o 
prejuízo dos especuladores). Do ponto de vista do Pais, 
porém, o problema permanece: mais cedo ou mais tarde, 
o País terâ que vender, a USS 450, um óleo que vale USS 
720 a tonelada. 

A outra solução encontrada pela C(!.cex foi permitir 
importações de óleo de soja, sem pagamento de impos
tos. N Çl mercado internacional, pode-se cancelar um 
contrato de exportação através da "compra" de um con
trato de importação, isto é, não haveria nem saída de 
óleo de soja, nem entrada de óleo de soja. As empresas 
cumpririam seu "compromisso", com crédito subsidia
do, perdão de impostos etc. Para o País, o problema per
sistiria: a diferença de dólares entre a exportação e a im
portação estaria sendo paga, da mesma forma. Mais 
uma vez: que empresas vão realizar as "importações"? A 
que preços? Qual o prejuízo para o País? Seus contratos 
não são apócrifos? 

Em lugar da punição 
crédito subsidiado 

Dia 2 de .setembro - Surgem mais dois prêmios sim
plesmente inacreditáveis aos esPeculadores: em nova 
reunião com os empresários, a Cacex/Septan decidem 
que "os compromissos de exportação (Resolução n'~ 674) 
assumidos em 1983 foram prorrogados até 31 de maio de 
1985" e, ainda, "as vendas realizadas no mercado inter
no - de farelo para a indústria de ração e consumidores 
finais, bem como de óleo de soja, durante os meses de se
tembro a dezembro de 1983, serão deduzidas dos referi
dos compromissos". 

Qual o significado dessas duas concessões? ~ simples:" 
as indústrias, como se viu, tomaram empréstimos a juros 
subsidiados (60% ao ano) para produzir óleo e farelo, e 
exportá-los. Acontece porém, como ficou visto, que os 
preços da soja e desses derivados ja estavam mais altos, 
no mercado brasileiro, do que no mercado internacional. 
Assim as empresas que não tivessem estoques dos produ
tos e fossem comprá-los agora, aqui dentro, teriam pre
juízo. Em lugar de simplesmente cancelar o crédito sub~ 
sidiado concedido a essas empresas- jâ que elas tinham 
obtido os financiamentos fraudulentamente, através dos 
"comunicados", inclusive sem dispor das mercadorias
, a Cacex/Seplan lhes deram prêmio duplo. Uma opção é 
elas ficarem com o crédito subsidiado até 1985, isto é, 
dois anos, pagando juros de apenas 60% ao ano. A outra 
opção é elas venderem os produtos no mercado interno, 
que a Cacex passa a considerar como .. exportação", isto 
é, também com direito ao crédito subsidiado, a juros de 
60% ao ano. Além do favoritismo aos grandes grupos 
com "perdão" às fraudes essa decisão da CacexjSeplan 
foi uma forma de continuar sustentando os incríveis 
preços da soja, óleo e farelo, aqui dentro, a níveis mais 
altos que o mercado internacional: se as operações de 
crédito fraudulentas tivessem sido canceladas, a deman
da especulativa, resultante da "ciranda" teria diminuido, 
como os preços voltando a níveis normais. IsSo, porém; 
traria prejUízos a· àlguns dos especuladores que haviam 
comprado a soja, o farelo, o óleo a preços mais altos. 
Como sempre, a SeplanjCacex decidiram que o Tesouro 
e o consumidor é que deveriam pagar o pato. 

Dinheiro do governo 
para garantir lucro 

Dia 16 de setembro - nesta data, o Banco Central di
vulgou a carta-circular n'~ 938, suspendendo a suspensão 
de "novos" financiamentos às empi_"eSas comerciai_s ex
portadoras tradi0d-gs para a compra de óleo de soja desti
nado à venda no mercado externo. Aqui, um grande 
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"mistério" a ser esclarecido: já na -reunião do dia 16 de 
agosto, em mês antes portanto, essa decisão fora toma
da. Ela somente foi oficializada um mês depois. Nesse in
tervalo, ao que tudo indica, as tradings continuaram are
ceber crédito subsidiado para comprar um óleo que nun
ca iriam exportar, pois os preços internos estavam acima 
dos preços internaCionais. O crédito subsidiado conti
nuou disponível: se ele tivesse sido realmente cancelado 
um mês antes, a especulação teria sofrido um abalo, os 
preços não teriam prosseguido em sua escalada. 

Mas tem mais: a mesma Carta-Circular do Banco 
Central, transcrita na Gazeta Mercantil de 19-9-83, tam
bém permitiu que nas operações de financiamento já fei-

DJb.RIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

vendas vêm servindo de instrumento de sustentação da 
eS-peculação, pois os intermediários, ··sentados" em seus 
estoques, somente compram os volumes que lhes interes
sam, -para evitar que Os preços caiam em todo o merca
do. Se o governo não partir para· a venda direta ao con
sumidor, imediatamente, reduzindo os preços do produ
to e contendo a inflação, vai-se repetir, nos próximos 
meses, a situação esdrúxula já ocorrida no pa&sado: com 
o começo da nova safra, o feijão da CFP "encalhará" de
finitivamente, e, deteriorado, acabará sendo transforma
do em adubo. 

tas, as vendas de óleo no mercado interno (a preço mais A DISPARADA 
altos que o internaciona() fossem consideradas como De janeiro a setembro, os preços do feijão subíram 
"exportação", isto é, Com direito ao crédito Subsidiado. 400% ou mais, para 0 consumidor, que hoje já chega a 

E só?_ Não: em seu item 3, a Circular prevê que a tra~ pagar mais de Cri 1.000,00 o quilo, por alguns tipos de 
ding que recebeu o crédito subsidiado e não tem o óleo produto (como 0 jalo). A alta, inicíada desde 0 começo 
nem para vender no mercado interno poderá devolver o do ano, acentuou-se porém a partir de julho, com as 
dinheiro em duas parcelas iguais·.-nõs praZOS de 15 a 30 noticias de quebras no Sul do Pals, em virtude das inun-
dias, sem multas nem nada. Mais um mês para espec-ular dações {v. gráftco). No entanto, como no caso de todo_s 
no "open", ou no próprio me-rcado de alimentos -às os demais alimentos, o governo tinha condições de coo-
custas dos subsídios pagos peJo Tesouro, sem contar o ___ ter a especulação_ pois dispunha de estoques regulado-
mês transcorrido de 16 de agosto a 16 de setembro, e sem res (600 mil toneladas), que cobriam perfeitamente as 
contar o prazo decorrido desde que as tradings recebe· 
ram 

0 
dinheiro do crédito subsidiado. perdas de colheitas. Mais uma vez, porém, a orientação 

FEIJÃO DA COBAL 
200% MAIS CARO 

Aloysio Biondi 
Negociado na faixa dos CrS 5.000,00 a saCa no ataca

do~ há um ano atrás, o feijão acusou alta de 600% a até 
800% até o final deste mês d_e_,s_etembro, com cotações de 
Cr$ 35.000,00 a Cr$ -45.ooo;oo- como no caso da soja -e 
seus derivados, focalizados em reportagens anteriores. 
Essa incrível disparada decorre de manobras especulati
vas, que envolvem centenas de bilhões de cruzeiros, esti
mulada pela omissão, ou mesmo por contradições da 
política do governo, através do Ministéio da Agricultura 
e Comissão de Financiamento da Produção: ainda neste 
momento, o governo está vendendo feijão de seus esto
ques a até Cr$ 150,00 o q-uilo", ilõ- sistema de interrõ.C
diaçãO. Além de proporcionar lucros fabulosos aos inter
mediários, à custa do TesOuro c do consumidor, essas 

do Ministério da Agricu!tura-Seplan-Comissão de Fi
nanciamento da Produção é absolutamente incom
preensível: os estoques de feijão do ano passado e mesmo 
de feijão novo, colhido na safra das águas de inlcio deste 
ano, passou a ser leiloado nas Bolsas de Cereias, pa"ra ser 
comprado por ãtacadistas, emp-aéotadores e redes de ~U~ 
permercados. Nesses leilões, ainda há duas semanas, o 
preço médio das vendas limitava-se a Cr$ 9.000,00 asa
ca, isto é, apenas CrS 150,00 o quilo, preço cobrado pela 
CFP; isto é, pelo governo, para a venda ao sistema de in
termediação. Enquanto isso, o consumidor não conse
guia e não consegue comprar o produto por menos de 
CrJ 435,00 o quito, e isto como preço de "promoção" 
nos supermercados da Cabal, isto é, do próprio governo. 
Em conClusão; aos atacadistas e empacotadores, o go
verllo vende o feijão a Cr$ 150,00, permitindo-lhes imen
sas margens de lucro; ao consumidor, o governo vende o 
feijão a quase Cr$ 450,00, istõ é, 200% mais caro. 

QUEM ESTA LUCHAN!JO CO~! ESTA "DISPARADA" ? 
(Ait• doe prrço.~~ do fdjr!o rm t98J • ao atacado) 

::.: t-~- =---5;;;;;;-b..., 
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Jafldto ·Cri 8.000 
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F M A M A S O N ll 

Cota<:6es do ídjlo <"mioqubaha na Boba de CuM.il: 
de S6oPaulo 

Não há nenhum segredo para reduzir, imediatamente, 
os preços do feijão ao consumidor: em lugar de conti
nuar vendendo o produto nas bolsas, o produto pode ser 

vendido diretamente ao consUmidor, em caminhões ou 
barracas montadas por Prefeituras e governos estaduais, 
que comprariam o produto da Cabal. Além disso, o go-
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verno deveria reduzir imediatament~ a concessão de em
préstimos aos grandes grupm. que já detêm imensos esto
ques de cercais, para obrigá-los a desovar estoques. Pois 
há imensa especulação no setor - e há muitos meses. 

APOIO Ã 
ESPECULAÇÃO 

No dia 15 de agosto, em entrevista ao Jornal da Tarde~ 
de São Paulo, o próPrio presidente da BÕ!sa de Cereais 
de São Paulo, Antônio Favano Neto, deixava entrever 
que o mercado de feijão estava sendo manipulado por 
grupos econômicos, que formaram grandes estoques na 
época de preços baixos. Naquele més a CFP estava ofe
recendo o feijão a CrS 9.000,00 a saca e; no entanto, so
mente metade do volume colocado em leilão (6.000 tone
ladas) acabava sendo comprado pelos empacotadores, 
supermercados e atacadistas. Para o presidente da Bolsa 
-âe Cereais, "se realmente houvesse falta do alimento, ha
veria mais compradores nos leilões da Bolsa". 

Outr.0-fator apontado pelo dirigente cerea!ista para es
sas baixas vendas, e freqüentemente repetido por repre
sentantes de supermercados ouvidos pelo Diário da Ma
nhã, é que parte do feijão leiloado pela CFP é "velho", 
da safra passada, e o consumidor o rejeitaria, por ser 
"duro, difícil de cozinhar". O argumento talvez fosse até 
aceitável, em outras épocas. Mas hoje, com a carestia 
.dos alimentos levando a população de baixa renda a uma 
situação de desespero, ele pode ser questionado. Se a Ca
bal, o governo, vendesse feijão "velho", dã safra passa·-
da, ao mesmo prcqo- Cr$ 150,00 o quilo- hoje cobra~ 
do dos atacadistas, milhões de pessoas que hoje passam 
fome, por não poderem comprar o produto a Cr$ 
400,00,600,00 ou 1.000,00 o quilo, certamente passariam 
a consumi·lo. 

O argumento de que não há "mercado" para o feijão 
do ano passado, assim, serve de "cortina de fumaça" 
para uma manobra destinada a forçar a venda de outros 
tipos de feijão, comprados da CFP ou no próprio merca· 
do, no começo do ano, e agora revendidos com imensa 
margem de lucro. Os supermercados, empacotadores e 
mesmo atacadistas que compraram o produto em maio, 
a Cri 12.000,00 a saca, estão tendo hoje um lucro de no 
mínimo 200% a 300%, ao v-endê-lo a Cr$ 600,00 ou Cr$ 
800,00 o quilo (equivalente a CrS 36.000,00 a Cr$ 
48.000,00 a saca). Um lucro de 200% a 300%, note-se, em 
apenas quatro meses de "estocagem especulativa". 

Quanto isso representaria, em cruzeiros? O consumo 
nacional de feijão é hoje da ordem de 200 mil toneladas 
por mês. Mesmo ao preço médio" de Cri 500,00 o qi.iilo, 
nos últimos quatro meses, o consumo de 800 mil tonela
das representaria a soma_fa,ntástica de CrS 400 bilhõe. Se 
o lucro foi, na pior das hipóteses, de 100% - em média 
-a especulação estariã rendendo CrS 200 bilhões. Ape
nas nesses quatro meses. 

A ESPECULAÇÃO DE 
Cr$ 500 MILHÕES 

Aloysio Biondi 

"Os negócios com o milho nos últimos meses deram 
maiores lucros que o ouro ou o dólar no paralelo. A es
peculação chegou a tal ponto que empresas que jamais 
mexeram com o milho estão com o produto estocado 
para a venda a preços altos." As conclusões são de um 
dirigente empresarial, o Presidente da Associação da In
dústria de Rações de São PaUlo, Salvador Firace, em de
clarações à imprensa paulista, neste começo de semana. 

Assim como ocorreu com a soja, o feijão e a carne, a 
disparada dos preços do milho, nos dois últimos meses, 
faz parte de uma das mais gigantescas manobras especu
lativas já realizadas no Brasil, com a participação de 
grandes grupos econômicos, industriais, instituições fi
nanceiras- e favorecida por estranhos erros da Seplan e 
do Ministério da Agricultura. 
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o caso_ do milho. em particular' foi marcado por lan
ces recrunbo~escos: a força dos especuladores dobrou os 
preços da saca do produto, de Cr$ 5.200,00 para Cri 
10.000,00, em apen3S-Cinccf dias úteis. Somente com 520 
mil toneladas de milho vendidas pelo Governo a esses 
grandes grupos, o lucro pode aproximar-se de Cr$ 50 bi
lhões, em menos de um mês e meio. Mas iis cifras envol
vidas na manobra especulativa são muito maiores: se
gundo recente entrevista de porta-vozes do Ministro da 

Agricultura, existem hoje cerca de 3,0 milhões de tonela
das estocadas na País. Vendidas ao preço que o milho 
vem alcançando no mercado internacional, em torno de 
Cr$ 6.000,00 a saca, ou cerca de CrS 100 mil a tonelada, 
essas 3,0 milhões de toneladas renderiam Cr$ 300 bi· 
lhões. Vendidas ao preço de Cr$ 10.000,00 a saca, que os 
especuladores estão tentanto impor ao mercado, as mes
mas 3,0 milhões de toneladas renderiam Cr$ 500 bilhões 
- l;_lm lucro, portanto, de Cr$ 200 bilhões. 

QUEM i.UCRA OOM A ES PE:CUI.AÇA01 
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O Governo parece estar tentando esvaziar a. manobra, 
que fez o milho. brasileiro custar quase 70% aciilla dO 
nível de seus preços no mercado mundial: CrS lO.ooo,no 
vs. Cr$ 6.000,00 a saca; Há urgência, porém, na volta dos 
preços do milho a seus níveis normais, pOis eles estão 
destruindo a avicultura e a suinocultura - além de se
rem os responsãveis, juntamente corit outros alimentos, 
pela alta taxa de inflação erri Setembro, ao enCarecerem
as aves, ovos, carne bovina, carne suína e óleOs: 

Que caminho o Gover-no Poderia adotar para· esvaziar 
a manipulação? todas as empresas, intermediãrios, coo
perativas deveriam ser forçados a declarar os seus esto
ques de milho, Quem estivesse est_ocado, não poderia 
particíPar OciS-leilõ-eSCfue a CFP vem realizaàdo, e teÍ'ia 
ainda o seu crédito progressivamente reduzido, tãmbém 
par;;~, "desovar" estoques. E no caso de ocultação de esto
ques, com sua nãO-declaração? Nu~a segunda etapa 
(porém urgente), fiscais do Governo inve:Stigariâ:irl a 
existência de estoques. "claodestinos", que seriam expro
priados pelo preço médio registrado nos leilões da CFP 
nos últimos dois meses (excluído, naturalmente, o leilão 
em que as cotações foram. "puxadas" pelos especuladoR 
res). 

Lucros com o milho 
vendidos pelo governo 

Nos primeirOS meSes do ano, o milho era negociado na 
faixa dos Cr$ 2.000,00 a saca de 60 quilos em um merca
do deprimido devido inclusive à existência de estoques 
em mãos do governo, avaliados em 1,7 milhão de tonela
das. Com as secas e inundações do Sul, as cotações en
traram em alta e praticamente dobraram até o final de 
julho, quando bateram na faixa dos Cr$ 4.000,00. 

Nessa época, o governo decidiu cOlocar seus estoques 
no mercado, para tentar conter os preços. As cooperati
vas de avilcultores e criadores de suínos --principais 
compradores de milho, além das indústría"s--=-desejavam 
que fosse adotado o sistema de ••quotas" para a venda 
do produtor, estabelecidas de acordo com o nível de conR_ 
sumo de cada um. O governo, através da Seplan e Minis
tério da Agricultura, rejeitoU essa proposta - numa de-

cisão que deu início à montagem do palco para a grande 
manobra especulativa, pois o milho da CFP passou a ser 
comprado e estocado por grandes grupos. 

A partir do começo de agosto, o milho da CFP passou 
a ser leiloado nas Bolsas de Cereais de todo o País. Nos 
quatro primeiros leilões, o preço médio 1icou em Cr$ 
4.200,00 por saca de 60 quilos. No quinto leilão, porém, 
o preço médio pulava repentinamente para Cr$ 6.100, na 
semana seguinte, disparar para Cr$ 9.800,00/10.000,00. 
Os grandes detentores de estoques passavam a tentar im
por seu novo preço, de Cr$ I 0.000,00, a todo o mercado, 
numa típica manobra especulativa. 

Se seu objetivo foi atingido, somente como o milho 
comprado nos leilões da CFP, isto é, do governo, seu lu
cro chegarã à casa dos Cr$ 50 bilhões, sobre uma "apli
cação de capital" de Cr$ 40 bilhões, isto é,120% em me
nos de um mês c meiO.- Quais os cálculos que levam a 
essa conclusão? Faltam estatísticas precisas, mas 
acredita~se que os três primeiros leilões da CFP resulta
ram na venda média de 80 mil toneladas de milho em 
cada um, ou o total de 240 mil toneladas. A CrS 4.200,00 
a saca, chega-se a Cr$ _70,00 o quilo, ou Cr$ 70 mil a to
n:eJada que, multiplicados pelas 24Ó mil toneladas, reprc~ 
sentariam Cr$ 16,8 bilhões. Hoje, esse mesmo milho, a 
Cr$ 10.000,00 a saca, renderia cerca de Cr$ 40 bilhões, 
com o lucro de quase I 50% em poucas semanas. 

No quarto e quinto leilões da CFP, foram vendidas 
280 mil toneladas em todo o País, segundo a .. Folha de 
S. Paulo" (27(08(83), isto é, 140 mil toneladas em cada 
leilão, aos preços médios ainda áe Cr$ 4.200,00 no quar
to leilão, e de CrS 6.100,00, no quinto. No total, os com
pradores teriam gasto Cr$ 9,8 e Cr$ 14,1 bilhões de cru
zeiros, respectivamente, ou cerca de Cr$ 24,0 bilhões, 
que hoje ofereceriam um faturamento de Cr$ 47,0 bi
lhões aproximadamente, com liiC-ro- p-õrtanto de quase 
100%, ou Cr$ 23,0 bilhões (aí nesses dois leilões) - em 
pouquíssimos dias. -

Uma "puxada" de 100% em apenas cinco dias 

No dia 8 de setembro, as cotações pularam 30% na 
Bolsa de_ Cereais de São Paulo, em relação à véspera: de 
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Cr$ 5.200,00 para Cr$ 6.800,00, entre a quinta e sexta.: 
feira. Três dias Ílteis depois, na quarta~feira seguinte, 
nova "puxada", agora para Cr$ 10.000,00 com uma alta 
de praticamente 100% em cinco dias úteis. 

Por que os eSpeculadores jogavam com tanta certeza 
de impor seus preços ao mercado, ganhando rios de di
nheiro em cima dos estoques guardados e em cima do 
próprio milho comprado dias antes da CFP? 

A própira CFP, ou o próprio governo, contribuíram 
para isso, ao vender cerca de 500 mil toneladas de seus 
estoques, em pratiCamente um mês (agosto) aos grandes 
co!_npradores dos leilões das Bolsas. Pior ainda: mesmo 
quando veio a "disparada" final, no começo de se
tembro, em nenhum momento a. CFP, ou o Ministério 
da Agricultura tomaram a iniciativa de vir a público e 
comunicar oficialmente quais os eStoques reais existentes 
no País: com essa eterna omissão, alimentaram os rumo
res de que os estoques estavam esgotados e permitiram 
também enorme confusão em torno das tão faladas ex
portações de 700 mil toneladas à União Sovíética (na 
verdade, àquela altura, só faltava embarcar cerca de 200 
mil toneladas). 

Somente no começo dessa semana- vinte dias após a 
disparada!- o Ministério da Agricultura e outras fontes 
escalareceram que há no mínimo 3,5 milhões de tonela
das de milho estocadas no País: 2,0 milhões financiadas 
pelo governo (sitema EGF); mais 400 mil toneladas da 
CFP, mais 1,0 milhão em mãos de especuladores. E tam~ 
bém somente no começo desta semana começaram os lei
lões exclusivamente para os criadores de ovos, suínos e 
bovinos- afastando-se a indústria e os grandes grupos. 

Nesses leilões, o milho vem sendo vendido na casa dos 
CrS 6.500(6.800, contra o preço de "mercado", imposto 
pelos especuladores, de Cr$ 10.000,00. 

É um começo para combater a especulação. Mas há 
mais a ser feito. 

CARNE ACIMA DO PREÇO MUNDIAL 

Aloysio Biondi 

"Com a violenta alta- 350% dejaneíro a setembro
nos preços do boi, estamos exportando carne com prejui~ 
zos de até US$ 400 por tonelada, apenas porque não 
queremos descumprir os contratos jâ firmados." A afirR 
mação de um diretor do Frigorífico Kaiowa ao jornal 
Gazeta Mercantil, em meados da semana passada, revela 
uma realidade que o Ministério da Agricultura e a Se
plan;Cacex vêm escondendo do Pais: assim como no 
caso daisoja e do milho, também em relàção à carne a 
inacreditável disparada de preços dos últimos meses não 
teve por objetivo "acompanhar os preços do mercado in~ 
ternacional", como "estímulo ao produtor". 

A carne, no Brasil, assim como o boi em pé, jã estão 
com preços muito acima das cotações internacionais. 
SeuSpreço's foriím inflacionados, principalmente a partir 
de julho, dentro da gigantesca manobr~ de manipulação 
de mercados de alimentação desencadeada no Pafs, favoR. 
recida pela omissão ou conivência da SeplanJMinistério 
da Agricultura, que nada fizeram para detê-la. Ao con
trário: fecharam os olhos a sucessivas "puxadas" de 
preços praticadas no mercado por grandes grupos eco
nómicos: industriais, agropecuãrios e financeiros. 

No caso da soja, o preço no mercado brasileiro está 
"54% acima das cotações mundiiiis: Cr$ 13.800,00 (para 
contratos de novembro) na Bolsa de Chicago, contra Cr$ 
21.200,00 (também para novembro}, na Bolsa de Merca
dorias de São Paulo. No caso do milho, os preços em 
Chicago (para contratos de dezembro, isto é, daqui a três 
meses), estão na casa de Cr$ 6.000,00 a saca de 60 quilos; 
no Brasil, hâ Uma tentativa para mantê-lo na casa dos 
CrS 10.000,00, hoje, com quase 70% de acréscimo sobre a 
cotação mundial. E no caso da carne? Segundo o Diretor 
do Kaiowa, a diferença entre o mercado interno e o mer
cado externo seria hoje de U SS 400 por toneladas; como 
o preçO internaCional é de USS 1.200, pode-se concluir 
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que o "sobrepreço" hoje pago pelo consumidor brasilei~ 
ro seria de 33%. Mas ele na verdade é muito maior, por
que no cálculo do custo de exportação estão incluídas 
várias vantagens concedidas pelo goVerna aos exporta
dores, como isenção de impostos e crédito subsidiado, 
que totalizam tranqüilamente mais uns 25% a 30%. Em 
resumo, o preço da carne (e do boi em pé), no Brasil, está 
hoje cerca de 50% acima das cotações internacionais. 

Os frigoríficos estão realmente tendo prejuízos com 
essa situação'! Não: os frígoríficos e grandes aplícadores, 
como outros participantes da-"cirandá da especulação" 
nos últimos meses, vêm ganhando rios de dinheiro com a 
disparada dos_ preços da carne. Quando o Diretor âil 
Kaiowa diz que está exportando com um prejuízo de 
US$ 400 a tonelada, ele está apenas fazendo um cãlculo 
comparativo: se fosse comprar o boi em pé, hoje, aos 
preços vigentes no mercado brasileiio, teria que vender a 
carne por US$ 400 mais caro. Acontece que os frigorífi~ 
cos ou compra rum o gado há meses atrãs, e jâ tinham a 
carne estocada desde a época de preços baixos, ou pos~ 
suem estoques de gado formadOs também á baixo preço. 
Com ocorreu no caso da soja e CIO milho,- a "puúida" de 
350% no!i preços da carne e do boi foi uma jogada com 
vários participantes, para ganhar centenas de bilhões de 
cruzeiros em cima dos estoques formados no setor. 

Como o governo poderia reverter a situação levando 
os preços internos de volta a seus níveis normais, de 
acordo até com as estações mundiais? Mais uma vez, 
como no caso do milho, da soja e do feUão, há dois Ca-mi~ 
nhos a serem trilhados urgentemente. Exigir que os fri~ 
goríficos e coopérativas de produtores declare-m Os esta~ 
ques de carne e de gado de que dispõem. Verificar ovo· 
lume de crédito subsidiado que o beneficia. COmprovada 
a existência de estoques especulativos, reduzir o crédito 
(basta determinar aos bancos oficiaiS e privados que não 
renovem os contratos, à medida que eles forem vencen~ 
do). Realizar investigações "relâmpago", e confiscares~ 
toques cuja existência não tenha sido declarada. 

Um acordo para segurar as cotações. 
E elas disparam 

Para melhor entender a gigantesca manipulação de 
preços ocorrida também no mercado de carne e gado, 
vale a pena um pequeno retrospecto, com base em uma 
pesquisa nos jornais de cada épocã. 

De janeiro a junho, os preços do boi gordo evoluíram 
de CrS 4.000,00 pani Cr$ 7.0oo;oo a arrÕba. Em julho, 
nova "disparada", e a arrob-a de bOí gor-do salta para 
CrS 10.000,00, com_ Um avanço de 40% em uni Criês," e- de 
150% desde o começo do ano. 

No final de julho surge um dos célebres "acordos" en~ 
tre o governo (via Secretaria Especial de Abastecimento 
e Preços, da Seplan) e os frigoríficos, para "conter" os 
preços da carne (Folha de S. Paulo 27-7~83). O gC?vernO 
libera CrS 97 bilhões aos frigOríficos, a Juros subsidia~ 
dos, dos quais CrS 70 bilhões para a manutenção doses~ 
toques de 105 mil toneladas de carne congelada que
atenção - os frigoríficos declaravam haver formado na 
época da safra, com recursos próprios, exatamente -para 
lançar o produto no mercado, na entressafra, e evitar a 
alta.de preços. Outros Cr$ 27 bilhões se destÍÍlavam a fi~ 
nanciar a compra e industrialização de 55 mil toneladas 
de carne destinadas à exportação. 

Dentro desse acordo, os frigorlficos se-cOillpronietiiim 
a evitar a disparada de preços dai para a frente. Um diri
gente da Associação dos Frigoríficos fez ate Uma arlâ!ise 
ultra~otimista das perspectivas para o futuro (Fonia de S. 
Paulo 27-7-83); segundo ele, os preços haviam subido 
150% até então porque o ineica"do internacional estava 
muito bom no primeiro semestre, e as exportações brasi
leiras haviam crescido; agora, porém, os preços interna~ 
cionais já haviam caído USS 200 por tonelada, impossi~ 
bilitando novas altas do boi gordo (e portanto da carne) 
no Brasil. E assegurava: "Daqui para o fim do ano a alta 
deverá ser de apenas 20%, bem abaixo portiinto da in-
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nação, devido à entrada de carne congelada hoje estoca
da". Em poucas palavras: no acor~o_ com o governo, os 
frigoi-íficos previam que a arroba de boi não ultrapassa~ 
ria os Cr$ 12.000,00 até o final do ano, contendo~se o 
preço dã ca-rne p~ra o consumidor, com a venda do pro~ 
duto congelado. 

No entanto, no mês de agosto, somente no mês de 
agosto: a ;J.rroba de boi gordo subiu pãra_CrS 12.000,00, 
isto é, oso20% da alta "prometida" para todo o restante 
do ano. Nos prirUeiros quinze dias de setembro, nova 
e[e~ação, para Cr$ 16.000,00, isto é, 60% acima dos 
níveis da época do acordo e com 300% de aume!JtO em 
relação ao _começo do ano. Na segunda quinzena, adis~ 
parada prosseguiu, e a arroba dç boi gordo chego_u a Cr$ 
18.000,00, com 350% de aumentp em relação a janeiro. E 
80% acima d!J preço de Cr$ to.OOO,OO vigente na época 
do acordo entre frigoríficos e govel1_)o, Em pouco mãis 
de 45 dias ... 

A Seplan e o Ministério da Agrjcultura presenciaram a 
a"!ta, e a_ endôináram. Bilhões de cruzeiro~ passaram dos 
bolsoS do consumidor para -os c.ofres de grandes grupos 

-que, além dos lucros com os estoques e venda de carne, 
tumbém especulavam à soltu no chamado mercado "a 
futuro" da Bolsa de Mercadorias de São Paulo, onde a 
a·rroba de- boi c!:Jegou a ser cotada a Cr$ 20.380,00, no 
dia 9 de setembro. Uma "puxada" que fazia parte da 

_~~grande manobra", cOmo se verã a seguir. -

Era para baratear,_ e a Seplan deixou encarecer 

· · A "puxada" dos preços de boi e da carne foi meticulo
samente phmejada pelos especuladores, com o endosso 
da Seplan e -Ministério da Agricultura. 

Atê julho, o aumento de 150% na arroba do bol foi 
g<:ompanhado por altas equiYa!entes nos preços para o 
consumidor, com aumentos maiores porém para a carne 
de _segunda. No final daquele mês, os frigorfficos esta
vãm vendendo a carne de traseiro (de I •), resfriada (isto 
é., carne fresca, a Cr$ 920,00 o quilo, o consumidor, por 
sua vez, pagava Cr$ 1.300,00 pela carlle de primeira, nos 
supertnercados, segundo declarações de um dirigente d_o 
Grupo Pão de Açúcar (Gazeta Mercantil, 29~7-83.) 

Em agosto, surge a "grande manobr~". Em função do 
"Adordo" com os frigoríficos, noticiado no dia 27/7, o 
gov~rno anunciã-0 coffitiço ·da venda de carne congelada 
que! este ano, teria Sido-estocada pelos próprios frigorHi~ 
~?s,_ Surpreendentemen-te, informou-se então que _os 

-préÇos do produto seri'am de CrJ. l.250 o quilo,-para o 
traseiro, de (Cr$ 1.000,00, para o dianteiro (Folha de S. 

- Paulo, Cl de agosto de 1983). Onde a manobra? Ela só 
começava. Acontece que, ao liberar os CrJ 70 bilhões 
para a manutenção dos estoques de 105 mil toneladas de 
carne congelada (o que os frigoríficos declaravam teres~ 
tOCadg ), o go-verno aceitoU um pi-eço rrlédio de Cr$ 
660,00 o Quilo para essa carne-já considerado elevado, 
pOis os frigoffficOS ãfirmavam ter cOmPradO o gado no 
primeiro semestre do ano, antes da disparada de I 50%, 
até- Julho. ~ 

Que_r -dizer: ao estabelecer, ºo c!ia 11 de a_gost.o, um 
preço de Cr$ 1250~00 para o quilo de trazeiros e de_Cr$ 
1.000,00 para o dianteiro, com a média de Cr$ 1.125,00, 
o Governo estava dando um lucro de mais Cr$ 465,00, 
ou mais 70%-pãra os frigoríficos~ de 27 de julhO a 11 di 
agosto, isto_é,_em menos de quinze dias. Ao preço médio 
de CrS l.l25,0d o (iüilo, as 105 mil toneladas renderia-m 
então Cr.$ I 18,1 bilhões, em lugar dos 70 bilhões finan
ciados. 

Mas a especulação viria render, ainda os_outros lucros 
fãOufosos para os envolvidos, pois a manobra s~ deseQ
volveu em várias frentes. Tradicionalmente, a carne con~ 
gelada deve custar no mínimo_ 15% a menos ql)e a carne 
fresca, para interessat:,aos supermercados e aço~gues (do 
conirário, a diferença de preço oferecida ao consumidor 
não chega a atraí-lo}~ Ora com os preços "fixados" pela 
Ssplan e frigoríficos, a Carne coilgelada não encontrada 
compradores pelo fãto puro e simples de que seus preços 
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eram até mais caros que os da carne fresca! Em meados 
de agost_o, _a carne fr~câ continuava a custar de CrS 
950,00 a CrS 980,00 para o quilo de traseiro, segundo um 
dir~igi_nte da rede Pào de Açúcar (Gazeta Mercantil, 
18/8/83). Isto é, a própria carne fresca estava custando, 
naquela época, até Cr$ 300,00 a menos que o preço esta
belecido- para a carne congelada, que foi estocada para 
"conUibuir para conter os preços", segundo a Seplan e 
os frigoríficos ... 

Surgiu então a última parté da manobra, a com a par
tícipação da Seplun: no começo de setembro, a arroba de 
boi em pé subiu sucessivamente de Cr$ 12.000,00 J>ara 
CrS 13.000,00 e Cr$ 14.000,00, até o dia 10. Mais ainda: 
no mercado "a futuro", na Bolsa de Mercadorias, os 
"puxadores" levaram a arroba para até Cr.$ 19280,00, 
no dia 6 de setembro, para criar a impressão de que o 
mercado continuava a.quecido, e o boi e a carne conti~ 
nuariam a apresentar preços cada vez mais altos. No d·ia 
8, a grande su.rpresa para o consumidor: da noite para o 
d_i<!_, os preços da carne (fresca) de primeira, nos super~ 
mercados de Sào P.,w[o e Rio subiam 50%, de CrS 
1.400,_00 para Cr$ 2.100,00. Motivo? Os frigoríficos ha~ 
viam elevado os preços do traseiro, de carne fresca, para 
Cr.S 1.800,00 o quilo - com mais de 80% de aumento 
sOb-re Os -níVeis de vinte dias antes, C8 de agosto. O diaõ
teiro, pqr sua vez, passara para Cr.$ 1.250,00, tainbém 
com aumento de cerca de-50% em 20 dias (dele já subira 
.4J7_% até o final de agoSto). -

Em resumo: estava completada a manobra. Agora, a 
carne congelada já podia ser vendida a altos preços, pois 
estava "mais barata" que a carne fresca, cujos preços fo
ram "puxados". Com a manobra tripla, os frigoríficos e 
a Seplan conseguiram dobrar o preço da carne freca, de 
CrS: 900,00 para crs LSOO,OO; o qt:i'ilo de traseiro; au
mentar em 74% o preço da carne de dianteiro, da última 
semana de julho para a primeira de setembro (de Cr$ 
725,00 para Cr.$ 1.250,00); abrii- caininho -para que a ar
roba de boi chegasse a CrS 18.000,00 dia 24 de setembro, 
com aumento de 80% sobre os CrS IO:ooo,oo no final de 
jul_ho; e uumentar os preços da carne congelada, de Cr$ 
6fj0,00 o quilo para Cr$ l.l25,00 o quilo, em quarenta 
dias .. 

A fars<J que tem sido o combate à inflação pela Seplan 
precisava, porém, de mais uma encenação. No dia 8 de 
setembro, a Seap chamou os frigoríficOs para iim "acor
do". Após muita discussão- encenada para a imprensa 
noticiar - os frigoríficos concordaram em .. abaixar" o 
preço da carne congelada; o traseiro, em vez de ser ven~ 
dido a CrS 1.250,00, passou a Cr$ 1.150,00 o qu-ilo; o 
dianteiro, em vez de Cr$ l.IOOO,OO, passou CrS 950,00 o 
quilo. Em vez do preço médio de Cr$ I.l25,00, à Seap 
conseguiu enc_enar uma .. grande vitória", com o novo 
preço médio "mais baixo" de Cr$ 1.050,00 o quilo, con~ 
tra o preço já anunciado de Cr$ 1.125,00. No entanto, ele 
representava um aumento de 60% sobre os Cr$ 660~00 
anunciados no final de julho - como lucros fabulosos 
para os frigoríficos e especuladores. 

CFP VENDE MIL!lO 
/>,. CR$ 1,00 O QUILO 

PARA COOPERATIVA 

Em meio a uma das maiores manobras ~;speculativas 
de que Se tem notícia nÕ País- e que pode resultar num 
lucro de pelo menos Cr$ 200 bilhões ao$ especuladores, 
apenas com_ a v!llorizª_ção dos estoques de milho - a 
~ompanhia de Financiamento da Produção (CFP) deci
diu, há ç_erca de 15 dias, entregar 500 mil quilos de milho, 
a U_ft! preço "'simbólico" de um cruzeiro o quito (Cr$ 
~0,00 a saca), ij Cooperativa Avlcola Vale do Taquari 
Ltda. (COPAVE),de Lajeado (RS). 

Nessa transação, que segundo fontes que acompanha~ 
ram a opàação teria sido feita com parte do estoque 
goiãnO do PrOduto, a CFP transferiu a uma única coope
rativa cerca de Cr$ 83 milhões. 
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A um cruzeiro o quilo, a COPAVE -deseinõOISOUape.. _____ SiSti, com que Pesar e com que revolta, assisti a minha ci-
nas Cr$ 500 mil pelo"- milho - enquarito a cotação da dade sendo ocupada por cerca de 4 mil pessoas, sendo 
saca do milho na Bolsa de Cereais de São PaUlo alCança- ern sua maioria do sexo feminino. Poderia até articular 
va CrS 10 mil. Se comercializados pelo preço de bcilsa, os qUe havia algum comando naquela história, porque age-
SOO mil quilos teriam custado Cr$ 83,3 rnilhõeS, que, ni as Cidades estão sendo ocupadas, lá no meu Estado, 
subtraídos os CrS 500 mil pagos pt:la COPA VE, resul- por mulheres. Mas eu quero dar o depoimento a esta 
tam num lucro de Cr$ 82,8 milhões à cooperativa. Casa de que fui ccirivoCado, percorri tOdo acluele grande 

A operação foi"Confinnada na última quar_ta-teira;2s, movimento e Verifiquei quf: se tratava eXafamente de 
pela CFP, ern Brasília, sob a alegação de qu~ a COPAVE geil.te inteiramente desesPerada e âpelando para um ges-
teria .. direitos adquiridos" sóbre essa cota de milho, que to humano, para que lhe fosse dada alguma coisa que 
deveria ter sido-entregue no ano pas.sado como parte de significãsse a Continuidade de sllã vidã Pelo alimerito que_ 
um programa especial de incentivo à exportação dC fran- neCessitava. 
gos. -

Conforme -fontes que pàrticipaiain- do nig6cio, a en~' 
trega do milho àquela cooperativa gaúcha foi autOrizil.da 
diretamente por diretores da CFP, em Brasília. O agente 
regional da CFP, em Goiás, coronel Adacto Melo, ouvi~ 
do pelo DM, disse que não tinha conhecimento dessa 

O Sr. Alberto Silva - Permite V. Ex• uma ligeira in
tervenção, no discurso que faz, nesta tarde? 

O SR. DINARTE MARIZ.- Com muito prazer. 

O Sr. Alberto Silva- Há umas duas semanas atrás eu 
transação. "Daqui - afinnou - o milho não saiu... ____ tive opOrtunidade de trazer, a essa Casa, um tema que 

O certo é que não foi a primeira vez eni que·a-CFP~- submeti aqui à apreciação do Plenário, ·e díiia fes-peiiO 
sob a cobertura de autoridades federais ligadas ao setor e}tatamente a este problema que V. Ex' levanta agora. V. 
econômico, concedeu privilégios. Segundo denúncia do _Ex..!_ é_ um professor, de todos nós, em N ardeste, em seca, 
Deputado Walmor Gíavari (PMD-B - PR) pu-b!icãda em política daquela região, porque é um autêntico líder, 
peltt Folha de S. Paulo (10-8-83), a CFP vendeu 66 mil to- um autêntio lutador pelos problemas e pelo interesse da-
neladas de milho à Sadia e Perdigão em condições altã- quela região. Quero lembrar a V. Ex' que, no passado, 
mente facilitadas: um cruzeiso o quilo, quando o preço quando havia uma seca dessas, e o DNOCS já existia, 
de mercado, à época, era de Cr$ 32,90 o quilo. A preços era o DNOCS que tomava a frC;nte para suprir as dife.. 
da época, as duas empresas faturaram um lucro de CrS rentes frentes de trabalho, que sempre existiram. Mas 
2,1 bilhões. havia uma preocupação, e V. Ex' deve estar bem fembra~ 

Giavari denuncioU que o incentivo foi conce~ido po_~ do. A primeira coisa que o DNOCS fazia era um Ievan-
autorização dos Ministro Amaury Stábile, da Agriculto-- tamento das necessidades de alimento, e estocava esses 
ra, e Delfim Netto, do Planejamento. alimentos em grandes armazéns, ao longo de suas bases, 

A princípio, o programa -d6 inc6nüvo às expOrtaçÕes dentro daquela estrutura de engenharia rural que perten-
de frango estipulava a ampliação dos prazos de recolhí- cia ao DNOCS. Agora, nas frentes de emergência, nin-
mento de ICM para as indústrias CJ~portadoras e um crê- guêm tem a preocupação com retaguarda; é uma guerra 
dito de Cr$ 17,2 bilhões para aquisição de milho e farelo sem alimentos. Paga-se quinze mil cruzeiros ao horriem 
de soja. que está na frente, e seus fllhOs, suas esposas, as mulhc-

A questão é que, com a esPiculação quC tem aconteci- res que ficam na retaguarda não· têm o que comer, por-
do sobre os estoques de milho do País, a CFP poderia ter que eles não têm de quem comprar, quando recebem o 
cortado essas "entregas especiais" do produto, já cjue dinheiro atrasado. Então, a invasão de mulheres, na ci-
avicultores e suinocultores queixam-se da falta do pro- dade de V. Ex', é um exemplo típiCo de que aquela guer-
duto no mercado e dos preços elevados. E reivindicam ra não está organizada, e de que não existe o apoió logís-
maior participação nos leilões cm bolsa realizadOs pela tico de qualquer guerra, que é a retaguarda com alimen-
CFP. (Laura Filho.) to, nós não temos bala, a bala é a enxada ou a pá. Se não 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. DI
NARTE MARIZ NA SESSÃO DE 4/10/83 E 
QUE, ENTREGUE À REViSÃO DO ORADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTÊRIORMiN'rE. 

O SR. DINARTE MARIZ (PDS- RN. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores, a 
impressão que eu tenho é que esta Casa, quando me vê-· 
ocupar a tribuna, já sabe 'que vou falar sobre o Nordeste. 

Mas, nesta hora, Sr. Presidente, de tão graves apreen
sões pa"ra o País, o Nordeste talvez tenha o condão de ser 
o repositório de todci o sofririlCiifo destã-Nação; talvez 
ele esteja sendo esquecido, numa hora tão grave para a 
sua população e -por que não dizer- para a própria 
organização do.estado em que vivemos atualmente. 

Na semana que aqui cheguei, semana próxima passa
da,. no meu Estado, cerca de 15 cidades tinham sido inva
didas por pessoas carentes de alimento; uma delas foi a 
minha cidade. 

Todos nós, Sr. Presidente, construímos o nosso uni
verso, onde vivemos. ~ o início da vida do cidadão que 
se projeta socialmente, que vai conquistando os degfaus 
da sua vida, através da ação e, sobretudo, do seu túiba
lho de solidariedade com a sociedade em que vive. Mas 
esse universo que nós criamos, e que é o univCrso cÕm o 
qual convivemos, ele tem um ponto de partida, tem um 
marco, onde se deu o primeiro passo. O meu primeirO 
passo desse universo que eu possuí pelo meu reiadona
mento, pelo meu trabalho e até pelo meu idealismo, 
chama-se Caicó, a rriinha cidadC, foi -cfe lá. que eu d~i. o 
primeiro passo, é o marco de minha vida públiCà: E as: 

se alimenta o povo que está trabalhando o resultado é 
que vai morrer todo mundo de fome, senão houver uma 
providência urgente nesse sentido. Quero, portanto, 
congratular-me com V. Ex' e solidarizar-me com o que 
sei que V. Ex' vai tratar, com a experiência, com a inteli
gência e com a liderança que possui naquela região. 

O SR. DINARTE MARIZ - Sou muito grato a V. 
Ex' E devo realmente, sem nenhuma modéstíil, dizer que 
sou um professor em seca. Se não tiver outra habiHdade, 
outro conhecimento, em assunto de seca eu sou Qoutor, 
.s_ou profesSor, porque nasCi nuina região considerada 
das mais secas de todo o Brasil, que é a região do Serid6, 
~ isso através .das t;Statísticas. 

O Sr. José LJns --Permita, Senador. (Assentimento 
do_orador.) V. Ex', nobre Senador Dinarte Mariz, não é 
somente professor em seca, V. _Ex• é professorem Nor~ 
deste, ·e--scib!etudo em amor e em dedicação à sua terra, 
em dedicação" à solução dos nossos pro9lemas, porque 
toda a sua vida tem sido à nossa gente. 

· O SR. DINARTE MARIZ - Muito obrigado a V. 
Ex• E, por extensão, eu sou obrigado a ter conhecimen
to, tambéip, dos assuntos nordestinos; porque o nosso 
clima, a nOssa região, toda elã. sofre dos mesmos males e 
são carentes das mesmai> necessidades. 

Mas, Sr. Presidente, o meu nol;ue colega pelo Piauí, 
Senador Alberto Silva, falou sobre a crise, a situação, a 
ameaça de morrer gente de fome. 

QUero dizer a~ SenadQ e ao meu queridíssimo amigo e 
Senador pelo Piauí, que na cidade onde eu nasci, uma 
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pequena cidade vizinha ao Caicó, já moneu gente de 
fome e tem morrido gente de fome. Dois fatos foram 
constatados: o de urna pobre mulher quenã.o tinha mari
do e com duas fLihinhas, deixou um bilhete, dizendo que 
preferia sacrificar a sua vida a ver as suas duas filhinhas 
caírem de fome. Isso foi anotado até por dever e obriw 
gação da pr6pri1:1 Polícia. E o outro que com famflia nu
merosa não tendo trabalho, não tendo conseguido se 
alistar na frente de trabalho -o que hoje é uma dificul~ 
dade- ao chegar em casa, verificando que não tinham 
nada para comer, ele, em desespero, pegou uma faca e 
fe!~u-se tod_inho. Ficou em estado tão grave que foí para 
o hospital de Caicó, que ê da região, e daí mandaram-no 
para Natal; e, graças a Deus, ainda salvou-se. 

Mas esses são fatos que ainda estão ocorrendo e com 
omissão do setor federal. Se eu fizesse uma alusão ao 
Governo José Agripino eu estaria sendo injusto, porque 
ninguém mais do que ele tem lutado para que n6s consi
gamos o recurso necessário para atender a toda a popu
lação carente do meu Estado. 

O Rio Grande do Norte hoje dividiu-se- como mui
co bem lembrou o nosso colega Alberto Silva; antiga
mente era o DNOCS que dava as orientações e a pririiei
ra medida era, exatamente, cuidar do alimento para 
ttquele povo, já Sentindo a fome permanente, porque a 
realidade é que no Nordeste a fome é permanente, é uma 
doença pennanente. Mas, hoje, no Rio Grande do Nor
te, nós temos 3 setores: o setor do Exército, o setor do 
DNOCS e o setor do Estado. Para nós termos uma idéia, 
no meu município, que é o terceiro em população dó Es
tado, estavam alistados apenas, para a frente de traba~ 
lho, 1.200 pessoas e outros mun"ícípios que tinham me
nos da metade da população estavam com 8, 10 mil alis
tados. Então, é a desordem. 

Enquanto o Ministro Mário Andreazza, que é meu ve
lho e querido amigo, assina com os Governadores e nos 
convida para aquela solenidade, que não só é irradiada 
como tambêm televisionada, o interior fica à mercê das 
instruções da SUDENE. A SUDENE hoje não existe e 
talvez seja o setor mais amaldiçoado pelo povo no Nor
deste. 

Então, o que acontece? Procura~se o Cel. Iaco de Sou
za, que é o responsável pelos trabalhos lã da região, mas 
o Exército, como todos nós sabemos, só age dentro das 
instruções que recebe, então., dizia-me ele: recebi ins
truções para fazer alistamento; comecei o alistamento e 
dois dias depois recebi um telegrama, mandando suspen
der: .. suspende". Na outra semana, a mesma coisa; ins~ 
truções para alistar; dois dias depois, suspendia. Na rea~ 
lidade, está vamos limitados a 1.200 alistados. 

Vim a Brasília com o prefeito da-minha cidade, o Dr. 
Vidal Costa, fomos ao Ministério do Interior e lá, pes
soalmente, fizemos uma exposição do que estava ocor
rend-Ô. SaímoS de lá tranqUilos. Dois meses depois, a mi
nha cidade era invadida na mesma situação, com 1.200 
pe:ioas alistadas e ainda com a agravante que, conhece
dor como sou da minha região, verificando a tensão-so
cial que estava envolvendo todo o Estado, deve ser hoje 
talvez uma situação que esteja invadindo todo O Nordes~ 
te e -atetodO o Brasil, maS querO fne referir notadamente 
ao Nordeste, passei um telegrama ao Senhor Presidente 
da República. dizendo da minha apreensão, diante da 
tensão social que estava sentiildo. Quatro ou cinco dias 
depois, a cid:J.de era invadida põr 4 mirPessoas. Estive 
em conta to com o povo, devo dizer que ê a gente mais 
extraordinária que podemos contar ... 

O Sr. Alberto Silva (Fora do microfone)-- Pacífica e 
ordeira ... 

O SR. DINARTE MARIZ - ... porque houve uma 
hora, naquele sol, em que o Governador autorizou a for
necer o que nós chamamos de feira, o suficiente para 
uma família passar oito dias. Eu comuniquei a eles e pe
di: eu quero que vocês vão para as suas casas. E eles dis~ 
seram: mas nós rião temos o que comer em casa. E eu 
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lhes disse: vocês vão para i sombra e às 15 horas estejam 
de volta que nós iremos iniciar a distribuição de um i fei
ra para cada um e eu me responsabilizarei para que não 
falte para ninguém. Vocês não acreditam em mim? E. 
exatamente na hora que marquei, às 15 horas, chegava 
toda esse população para receber a feira. Então, nós dis
tribuímos e não ficou ninguéin sem receber, retirando-se 
todos para suas casas. 

Está-se vendo aí o lado ordeiro daquela população e o 
sentido humano que nos guiou para atender a todos. 

D,IAilJO DO ÇONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O Sr • .José Lins- ... uma comunicação do Banco do 
- Brasil - agora, coincidentemente por telefone - que 

acaba de dar instruções para a dispensa de todas as certi
dõ_es e futuros registras, dos agropecuaristas, dos agri· 
cultores de qualquer nfvel, grandes ou pequenos, contan
to que não ten"tt_~ antece4ent~ desabonadores. 

~~O SR. DINARTE MARIZ - A falha é da fome. fi 
como eu disse, no telegrama que passei: O Banco alinhou 
10 exigências, só faltou uma, que foi a da fome. 

O Sr. Jos,! Fragelli -É o valor do chefe que impôs a O Sr. José Lins- V. Ex'tem razão. De qualquer mo-
autoridade. _ ~ do, eu quis dar-lhe essa informação, jã- que essa provi-

O SR. DINAkTE MARIZ - Não, é a confiança. O 
que é, nobre Senador, uma das coisas, talvez, mais pre
ciosas da vida humana, é aquilo que nós chamamos de 
credibilidade, que tem que existir no lar, tem que existir 
na vida pública, tem que existir em todas as funções que 
nós exercemos durante toda a nossa vida. Quando se 
perde a credibilidade, perde-se a confiança e nada .se 
constrói na vida sem a confiança. {Muiú) bem!) 

O Sr. Jo~ Fragelli --V. Ex• dâ licença para um rã pi
do aparte? 

O SR. DINARTE MARIZ -Com muito prazer. 

O Sr. José Fragelli - O velho Coronel político, tão 
malsinado, era justamente esse chefe do interior no qual 
o povo confiava e, se V. Ex'" me permite, V. Ex• é um dos 
últimos grandes representantes desses grandes homens 
do interior do Brasil. -

O SR. DINARTE MARIZ - Agradeço muito a V. 
Ex• A verdade é que eu sou um homem que mereci desde 
moço; desde jovem, aquela credibilidade da minha gente, 
e até hoje tenho guiado os meus passos com a responsa
bilidade absoluta do cumprimento do meu dever de ja
mais faltar a um compromisso. E, h~je é como eu costu
mo dizer, tenho impressãO que já disse desta tribuna, Q.ue 
se na minha mocidade servir era meu dever, na minha ve
lhice servir é uma religião. Esta tem sido a minha vida. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, eu não podia ocupar 
esta tribuna sem deixar iaquf eSteS documentOs, telegra
mas que passei quando advoguei a questão dos pecuaris
tas, dos agric-ultores, e que nos deu maíor trabalho; nlas 
o Governo fOr sensíVel. O Banco Central, pela Portaria 
789, de acordo com a CorriisSão da qual eu fazia parte, 
nos atendeu dentro de normas satisfatórias. Pois bem, 
somente dois meses depois, o Banco do Brasil, que é ce
passador dos recursos do Banco Central, deu início a dis
tribuição, junto às agência-S,-de instiuções~ -Corri normas 
totalmente contrárias à Portaria 789. Diríge..me ao Presi
dente da República, dirigi-me ao MinistrO da Agricultu
ra, telegrafei a todos, e novamente, ao Banco Central e 
ao Ministro da Fazenda. O Pil!sidente do BanOOCC:ntfal~ 
então, comunicou-me que estava recomendando o as-
sunto ao Banc-o do Brasil, solicitando- providências. De-
pois de todas essas demarches, o Banco_do Brasil, solici· 
tando providências. Depois de todas essas demarches, o 
Banco do Brasil apareceu com I O exigências, o que signi
ficava dizer que se tornava inexeqUível tudo aquilo que 
nós tínhamos feito e que representava uma conquiSta 
para atender às necessidades dos produtores agrícolas de 
todo o Nordeste. 

O Sr. J osê Lins- V. Ex• se refere às exigências para a 
recomposição dos débitos? 

O SR. DINARTE MARIZ - Exatarnente. 

O Sr. José Lins- Acabo de receber, nobre Senador 
Dinarte Mariz ... 

O SR. DINARTE MARIZ - Quatro meses depois! 

dência estava sendo mais que necessâri8.-e, comO V. Ex'" 
diz, estava inviabilizando a autorização dada pelo Presi
dente da República, da recomposição desses débitos. Es
ses pobres agricultores vão ao Banco, tiram o dinheiro e, 
vendo suas safras frustradas,- não têm absolutamente 
como pagar. Nada mais natural, portanto, que o Gover-
no prorrogue esses dêbitos. -

O SR. DINARTE MARIZ- Não sei se agora a coisa 
vai funcionar; mas estã chegando com 4 meses de atraso, 
e este mês de outubro, pelas instruções, era um mês fatal, 
quer dizer, quem não requereSse até este mês, não teria 
-mais oportullidade. -

QuaiS são as falhas que hã? Se esse povo tomou di
nheiro e não pôde pagar por decorrência de S anos de se-
ca. 

O Sr. José Lins- ~ verdade. 

O SR. DINARTE MARIZ- Ou--esSe Nordeste se 
afirma, unido com seus governadores à frente, ou desu
nido continuará escravo. E não apenas o Nordeste, por
que nós, do Nordeste, nesta hora, nesta encruzilhada da 
vida pública deste Pafs, temos condições, até de remover 
dificuldades no plano nacional. Agora, só poderemos fa
zer se tivermos consciência da hora que estamos vivendo 
e do nosso dever perante aquela Região. 

O Sr. José Lins- Permite V. Ex.• um aparte? 

O SR. DINARTE MARIZ - Pois não. 

O Sr. José Lins - V. Ex• toca num ponto fundamen
tal. Precisamos de união em torno de idéias, de i-eivindi
cações que posSam, coerentemente, ser encamínhãda"s ao 
Governo Federal. Talvez V. Ex• concorde comigo. O go
verno tem liberadQ recursos que, não digo suficientes, 
mas recursos em volume razoável. Todavia a impressão 
que tenho é que a maior parte desses recursos não chega 
atingir objetivos capazes de ajudar na sõlU.Ção dos nossos 
problemas. A união em torno de certas idéias e certas te

ses é para mim fundamental, para que pelo menos os re
cursos dados pelo Governo Federal sejam aplicados em 
objetivos mais válidos. 

_9 SR. DINARTE MARIZ- Agradeço o aparte de V. 
Ex•~-mas·quero-também-dar·unfdep-Oihü:hto: Talvez-v: 
Ex• não esteja bem a par do que estaria ocorrendo: é que 
o Banco do Brasil mandou protestar os títulos de todos 
agueles qUe tinham dívidas em atraso e que não estavam 
em situação normal com o Banco, inclusive dos pecuaris
tas que fizeram empréstimos par-a retenção dC cri8.S, re
crias. Pois bem! Na distribuição de instruções do Banco 
do Brasil, há uma das exigências que diz que aquele que 
tiver título protestado, não pode ser atendido. 

Ora, Sr. Presidente, não ê só irrisório, é revoltante que 
o próprio Banco, que mandou protestar os titulas, diga 
exatamente nas instruções que- deu; que aquele que tiver 
título protestado não pode receber os favores do Gover
no. 

O Sr. José Lins- Inviabiliza totalmente as medidas 
do Governo. 
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O SR. DINARTE MARIZ - Então, estamos diante 
de uma brincadeira. Ou ,o Nordeste_se afirma, verifica, 
examina tudo isso, ou, então, para onde nós iremos? 

Não, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a hora é de ação. 
Cheguei aqui -e encontrei a Nação meio conturbada, 

pela ação de um índio que andou aí dizendo alguma coi
sa pela Câmara. Importância mais grave tem os aconte
cimentos que estão aí jã visíveis, e muitos querem tornar 
invisfveis. Esses- são os acontecimentos mais graves: é a 
ameaça do problema social, que estã se tornando sem so
lução. Sei que, em todas as crises, hâ sempre um cami
nho, hâ semPre uma solução a se procurar, às vezes até 
errada, mas precisa haver. E agora, nos meus 54 anos de 
vida pública, pergunto a mim mesmo: qual será o cami
nho? Se perguntar a alguém, ninguém me diz, e eu mes
mo, com a minha experiência, a minha vivência, a minha 
acuidade, não vejo o caminho. Então, tenho medo que 
um dia este País receba influências desesperadoras e nós 
marchemos para uma luta e um banho de sangue nesta 
Nação. 

Sr. Presidente, eu gostaria de ler aqui um telegrama; 
hâ outros a que estoU me referindo e peço a V. Ex• que os 
considere parte integrante de meu pronunciamento, mas 
este eu gostaria de ler: 

N• 1.156- 1954 Telex 
Nome: Presidente João Baptista Figueiredo 
End~ Palácio do Planalto 
Cidade: Brasília, Est. DF. Em 27-9-1983 

.. Não foram necessários mais de· quatro dias do 
meu último telegrama transmitindo a Vossa Exce
lência minha preocupação diante da grave tensão 
social que se esboçava.na minha Região, decorrente, 
sobretudo, da omissão do setor federal responsável 
pela assistência aos flagelados. da seca, diria melhor, 
das secas, para que infelizmente fosse minha cidade 
--:- o Caicó -- ã próp-ria vítima de minhas previsões 
PT Sãbado dia 24, convocado urgentíssimo de mi-

- nha fazenda, conseguimo·s em companhia do Prefei
to Vídalvo Costa, do Vereador Neto Damãsio ET 
outras autoridades, evitar uma multidão composta 
de mais de 4.000 pessoas, sendo 80% de mulheres, 
cometesse ato_s de desespero diante da carência ab
soluta de alimentos PT A orientação do Governa
dor José Agripino, localizado em Terezina- Piau1, 
ondç; se encontrava, autqrizando o fornecimento de 
alimento para cerca de 4.000 famllias, suficiente 
para S.dias, foi a medida salvadora com que conta
mos para convencimento daquela sofrida e extraor
dinária gente pacata e ordeira PT Minha presença 
hâ dois meses passados, em companhia do Prefeito 
Vidalvo Costa ao Ministério do Interior, para um 
depoimento pessoal ao Ministro Mário Andreazza, 
inclusive levando ao seu conhecimento a agressivi
dade de um funcionãrio representante da SUDE
NE, no Rio Grande do Norte, afirmandO que o Cai
cá não terià trabalho para os que moravam na cida
de, pelô fatõ de, em 1982, terem aii siào aiistados 
meretrizes ET estudantes." 

Ora, Sr. Presidente, perdoe-me interromper a leitura, 
então significava dizer que esses dois setores da socieda· 
de brasileira estavam exclu1dos da cidadania pâtria. e 
muito, mas estou aqui citando fatos. 

.. Não foí suficiente para modificar o quadro que 
nos levaria fatalmente às lamentâveis Ocorrências de 
sâbado pt Tivemos de dar assistência." 

Vê V. t:.x• que eu tinha passado um telegrama ao Presi
dente, fazendo um apelo e contando o que havia há 4 ou 
5 dias passados. 

Tivemos ·de dar assistência, repito, Sr. Presidente, a 
mais de uma dezenà de mulheres que-isso ~ que arrasa a 
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minha velhice, desmaiaram no meio da multidão e ou
tras com crise'S nervosas que banhavam aS -fãces com 
lâgrimas- isso fui eu testemunha pessoal. -

.. Era o exército da fonie, Presidente, batendo às 
portas do POder Público e da Nação, prenunciando 
dias incertos pai-a O futuro do País pt Os meus 54 
anos de vida pública, minha luta pessoal chefiando 
centenas de sertanejos, em lutas sangrentas, defen
dendo as instituições democráticas et cristãs;- os 4 
mandatos conferidos pelos meus conterrâneos para 
representá-los no Senado Federal e um para execer 
a mais alta magistratura do Estado; os 9 anos mere
cendo a confiança do_ Plenário do Senado para 
representá-lo nos cargos mais altos de sua mesa di
retora, 

"Até as recentes, emocionantes e consagrad_oras 
homenagens com que me honraram os diversos seg
mentos da sociedade norte-rio-grandense ao trans
por os umbrais dos meus 80 anos, até alcançar o 
gesto maior do Congresso Nacional - Senado et 
Câmara - distiôguindo-me c_om Sessões Especiais, 
apoiadas pela totalidade das legendas partidárias, 
honra nunca alcançada; atitude que antes de repre
sentar uma exaltação aos meus pobres méritos pes
soais, significa o reconhecimento do equilíbrio e 
honradez com que tenho procurado pautar os atas 
de minha vída pública pt Tudo isso, Presidente, me 
permite sugerir a Vossa Exceléncia, a substituição 
do Ministro Mário Andreazza, meu velho amígo e 
companheiro, por um homem do Nordeste, indica
do pelos 9 Governadores recém-eleitos, podendo 
um deles ser convocado jâ levando a experiência, 
para enfrentar a grave situação com que estã convi
vendo pt A previsão do CTA a advertindo para 
mais dois anos de eStiagem, só não preocupa os que 
desconhecem o Nordeste ou aqueles outros, que 
procuram ignorar os·graves riscos que rondam nos
sas instituições pt Deixo à reflexão ao caro Presi
dente e amigo a sugestão que encontra na própria 
história da pâtria, em momento de menor gravida
de, o gesto de sabedoria do saudoso Presidente Ge-
túlio Vargas, convocando na seca de 1952, para seu 
Ministério, a grande figura do nordestino Jos6 
AméricO de Almeida, que naquela époc.a ocupava o 
Governo da Paraíba, dividindo assim, com a pró
pria região, a responsabilidade do seu Governo pt 
Não tenho dúvida que dessa solução, o grande be
neficiãrio seria o próPrio MiniStrO Mário Andreaz~ 
za que teria melhores condições de fortalecer com 
mais objetividiide- o seu itinei'ãrio políticO -pf HõJC~ 
de um Ministro de Estado, não se exige somente 
competência, mas, sObretudo, tempo integral et de
dicação exclusiva para enfrentar os desafios da hora 
presente pt Dificilmente se poderá separar os deve
res de Ministro; Coni as Cx.igências do candidato pt 
Com este gesto, poderia ele conquistar mais com~ 
preensivamente a solidariedade dos companheiros 
~pt Dir-se-á que sua atitude é constitucional mas, 
não tenho dúvida, a resposta não se farã tardar: 
••pode até ser constitucional, mas não é- ~tica" pt 
Receba, caro Presidente, essa minha franqueza, 
como uma contribuição mais patriótiCú]_ue poderia 
lhe oferecer, mesmo sabendo o risco da incomi>ieen8 

são, tão comum aos azares da nossa vida pública pt 
Respeitosameiife, Senador Dinarte Mariz, Presiden
te da Comissão de Segurança NaCiõ-nal. 

Eu fiz questão dC ler porque sei que, realmente, muita 
gente acha que cu tenho pendores para isso ou para aqui
lo. Eu tenho pendores é para ser autêntico na minha vida 
'pública. 

Eu fui um homem que tomou parte numa revolução, 
cm 1930, porque o Presidente da República impôs um 
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candidato. Depois percorri caminhos, atravessei si
tuações graves, com riscO de vida, sem nunca me quei
xar, porque eu estava defendendo idéias, eu estava real
mente em lado oposto ao domínio político daquela hora, 
e não tinha o direito de me queixar e muito menos de me 
acovardar, de maneira que esse sempre foi o meu cami
nho, ·e tenho a impressão de que, nesta hora os homens 
públicos, sejam eles da Oposição ou sejam eles do Go
verno, devem falar com sinceridade, sem agressividade, 
mas com sinceridade, mostrando a grave situação que 
nós estamos vivendo. Não devemos nos perder. Eu já 
passei, a minha geração já passou. Hoje, se eu voltar as 
minhas vistas para aqueles que foram meus companhei
ros do passado, poucos talvez eu tenha que identificar; a 
estrada estã cheia de cruzes. Então, eu quero cumprir o 
resto de minha vida. da minha pública, autêntico nas mi
nhas vida atitudes e coerente com aquilo que sempre re
presentou a minha consciência cívica. 

Hoje, hâ poucas horas, um amigo perguntou, aqui, se 
eu havia feitõ declaração de que estavam para vir cas
sações de mandatos. Não sou leviano e jamais poderia 
tratar de assunto tão grave sem que tivesse qualquer in
formação a respeito. Tenho a impressão de que isso foi, 
talvez, numa palestra, numa conversa informal no gabi~ 
nete de amigos, de nossos colegas, quando se discuti:i a 
crise que estã aí, ã.firmei que, legalmente, o Presidente só 
tinha um ato a que pudesse recorrer, que seria- se não 
me falha a memória- o art. 53, que lhe permite decretar 
o estado de emergência, que não cassa ninguém, não dá 
direito à cassação. 

Hoje, a responsabilidade de tudo que está aí não per
tence aos políticos ... 

O Sr. José Fragelli - Muito bem! 

O SR. DINARTE MARIZ- Hoje, estamos realmen
te dentro- de Uma ditadura econômica fechada. 

O Sr. Martins Filho- Muito bem, nobre Senadorl 

O SR. DINARTE MARIZ - Nenhum de nós pode 
ter a iniciativa de incluir no Orçamento, ou em outro se
ter, uma lei ou um projeto que represente qualquer des~ 
pesa eni. beneficio da sua região, do seu Estado, apesar 
di em nome delC, em nome do seu povo, ainda nos en
contrarmos aqui. Nós não temos esse direito. Então, a 
Revolução acabou aí. 

Hoje, o que o Presidente João Figueiredo fez, foi sábia 
e patrioticamente abrir o sistema para uma democracia. 
Ele acha que não deve mais haver o arbítrio. Então, esta 
Nação todinha ficou de acordo com a abertura. Agora, a 
abertura só se compreende, e só pode ser executada 
quando ela realmente se despojar de qualquer ato de 
arbítrio. Aí então é a abertura para o sistema democráti
co. E sabemos quantos frutos o Presidente jã conseguiu, 
trazendo todos nossos patrícios qrie estavam II fora, 
dando liberdade à imprensa, concedendo anistia geral e 
ampla. Tudo foram conquistas que o Governõ, o Presi
dente, já conseguiu. Seria interessante qui ele, ao encer
rar seu governo, pudesse, agora, com o auxHio de todos 
os .brasileiros, porque aí não há deveres de um partido, 

- nem de um grupo, nem de um homem só, o dever é da 
Nação, convocar todos os segementos da Sociedade bra
sileira, entregando aos Partidos Políticos aquilo que ~ 
dos Partidos Políticos e ficar como o fiador, o grande fia
dor, da democracia brasileira. 

O Sr. Albefto Silva- Muito bem! 

O SR. DINARTE MARIZ - Sei que ele jã escreveu 
uma página brilhante na História, dentro da sua ação 
política e administrativa. Mas encCrraria, sem nenhuma 
dúvida, se ele devolvesse aos Partidos Políticos aquilo 
que ê da politica. 

O Sr. Alberto SOva-- Claro. Sem dúvida alguma. 
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-O SR. DINARTE MARIZ- E jamais se_ria cori.trariã
do porque seria em tudo isso o avalista d9 Sistema. Esta 
é uma opinião que eu não podia deixar de dar nesta ho
ra . 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu quero encerrar estas 
palavras, agradecendo à grande figura de empresário, di
gamos assim, de estadista, de Roberto Marinho, pela ati
tude que teve em relação ao Nordeste. Eu gostaria de 
·convocar os nordestinos de todos os Partidos, para que, 
numa- homenagem, não estadualj mas numa homenagem 
regional, pUdêssemos entregar o título de cidadão nor
destino a Roberto Marinho tal a oportunidade que deu, 
com sua palavra e com sua ação, defendendo e acudindo 
os mais necessitados na minha região. 

Tenho a impressão de que o Nordeste_deve este título, 
que pefB. primeira vez deve ser dado conjuntamente, de 
cidadão do Nordeste ao Dr. Roberto Marinho. 

Eram estaS as palavras que eu queria proferir. (MUito 
bem! Palmas.) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
DINARTE MARIZ EM SEU DISCURSO:. 

CIRCULAR N' 789 

Âs 
Instituições Financeiras do 
Sistema Nacionaf de Crédito Rural 

Comunicamos que ás prorrogações de que trata a Re~ 
solução n~' 829, de 9-6~83, devem ser concedidas sob a 
forma de consolidação, em um só instrumento, das dívi
das dos mutuárioS prejudicados pela estiagem, cujas pro~ 
priedades se localizem em município constante da re
lação a ser fornecida pelo Ministério do Interior, obser
vadas as seguintes condições gerais: 

a) valor da consolidação: o somatório de todas as 
dívidas decorrentes de operações de custeio e de investi
mento, vencidas e vincendas, compreendendo o princi~ 
pai, juros e demais acessórios devidos até a data da assi
natura do instrumento de consolidação, inclusive os sal
dos referentes a opera.ções com processos de cobertura 
do PROAGRO em fase de tramitação (alínea "i") ou de 
revisão (item 8); 

b) Prazo 
I - para mini e pequenos produtores e para coopera~ 

Uvas com quadro social afivo constituído de, pelo me
nos, 70% de mini e pequenos produtores: 8 anos, dos 
quais 3 de carência; 
II- para médios e grandes produtores e para as de

mais cooperativas: 6 anos, dos quais 3 de carência; 
c) parã os efeitos da alínea anterior, prevaleccrã a 

classificação atribuída ao produtor na operação contra
tada em data mais recente; 

d) reembolso: em prestações anuais, ven-cíveis após o 
término da carência, exigíveis e:m 30 de novembro de 
cada ano, correspondentes às seguintes frações do saldo 
devedor: 

I- no caso do inciso I da alínea "b": 1/10, 1/6,4/15, 
5/11 e 1/1; 
II- no caso do inciso II da alínea "b": 1/5,3/8 e 1/1; 
e) juros: corresponderão à mêdia ponderada das ta~ 

xas, em função dos saldos devedores atualizados de cada 
uma das operaçÕes consolidadas, e serão obrigatoria· 
mente capitalizados para pagamento com as prestações; 

f) garantias: de acordo com o MCR; 
g) instrumellto de consolidação: cédula de crédito ruM 

ral; 
h) risco operacional: da instituição financeira; 
i} os valores de coberturas do PROAGRO, pagos 

após a assinatura do novo instrumento de crédito, refe
rentes às operações objeto da consolidação, se~ão neces-
sariamente destinados à amortização das últimas parce-
las do saldo devedor consolidado (alínea "a" e item 8). 

2. A consolidação tem por objetivo propiciar a mais 
rápida recuperação dos produtores prejudicados, deveu-
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do, portanto, ser processada com agilidade, sem cautelas 
burocrãtiCas ou formalismos excessivos, dispensando~se, 
pois, a realização de vistorias aos imóveis e·outras dili
gências similares._ 

3. Essa orientação, entietailtO; não exclui a conve
niência de se exigir perícia direta, quando se dispuser de 
indícios ou informações -de que as atividades assistidas 
não tenham sido comprometidas pela seca em proporção 
que impeça o cumprimento das obrigações vencidas ou 
vincendas. 

4. A concessão dos beneficias a produtores cujas 
propriedades se localizem em perímetros irrigados ou em 
microclimas não afetados depende, outrossim, de fiscali
zação prévia~-a-fim de que se possa aferir se, de fato, tive
ram suas explorações prejudicadas a ponto de lhes im
possibilitar a normal quitação de suas dívidas. 

5. Ademais, notamos que não podem ser favorecidos 
pela consolidação os produtores que tenham praticado: 

a) desvios de recursos para fins não consignados nos 
orçamentos, a não ser para cobertura das despesas pre
vistas no MCR 9-1-7-b e desde que observado o limite 
estabelecido no MCR 9-1-9; 

b) alienação, abandono ou remoção indébita de ga
rantias; 

c) qualquer outra irregularidade grave. 

6. Da mesma forma, não se enquadram nos dipositi
vos desta Circular os fmanciamentos à avicultura, às ati
vidades pesqueiras e à recria ou engorda, ressalvados os 
casos em que, comprovadamente, a estiagem tenha oca
sionado perdas à exploração. 

7. Relativamente às operações com cooperativas, 
observamos que: 

a) nos casos de repasses, a taxa do novo instrumento 
de crédito corresponderá à média ponderada das taxas 
das consolidações de cada um dos associados; 

b) não devem ser consolidados os financiamentos do 
MCR 12-I-2-b-11 em que os bens adquiridos perma
neçam estocados em poder da cooperativa, os quais, nes
sa hipótese, serão objeto de simples prórrogação, para 
pagamento de acordo com o novo ciclo de produção. 

8. Quanto ao HPrograma de G8.rantia da Atividade 
Agropecuãria (PROAGRO)", esclarecemos que: 

a) deverão ser revistos os pedidos de cobertura refe
rentes à safras de 1981182 e 1982(83, cujo indeferimento 
tenha sido motivado por comunicação intempestiva de 
perdas; desde que haja condições de quantificar as recei
tas obtidas, com base em laudos de perícias individuais, 
realizadas à época dos eventos adversos, ou mediante 
aproveitamento de indicadores gerais de perdas médias 
por município, consignados em laudOs ou relatórios dos 
serviços especializados, públicos ou privados, (item 1-
"a" e .. i"); 

b) à falta dos laudos e relatórios citados na alínea 
anterior, ou para completar as suas informações, pode
rão ser considerados também os laudos de fiscalização e 
de assistência técnica; 

c) em qualquer das hipóteses das alíneas .. a" e •'b",-:i 
revisão deverã ser processada pela própria instituiç"ão fi
nanceira (agente do PROAGRO), independentemente 
de consulta ao Banco Central, ainda que por este ou pela 
Comissão Especial de Recursos (CER) tenha sido dene
gado o pedido anterior de cobertura; 

d) por força da alínea .. c'', o Banco Central e aCER 
devolverão aos agentes os processos ainda pendentes de 
decisão final; 

e) se o processo de revisão concluir de novo pelo in
deferimento, ficarâ reStabelecido o direito ao pedláci áe 
reconsideração ao Banco Central e ao recurso à CER; 

f) nas operações de que trata esta Circular não have
râ adesão ao PROAGRO. 

9. Informamos, finalmente, que: 
a) a consolidação deve abranger todas as dívidas dos 

mutuâriOs, que não podem optar pela exclusão de qual
quer delas; 
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b) para efeitos contãbeis, as consolidações serão re-
8isti"adas como operações de investimento agrícola, não 
havendo, portanto, incidência do IOC; 

c) as parcelas relativas a operações antes atendidas 
com recursos próprios continuarão ao seu amparo~ po
dendo ser os respectivos valores computados para os fins 

1do MCR 18-1-1_ ~ _18-2-14; 

d) as normas pertinentes a refinanciamentos e a re
lação d_e municípios citadas no item 1, "in fine", serão 

_ divulgadas oportunamente. 
Brasflia (DF), 28 de junho de 1983.-José Kleber Lei

te de Castro. Diretor. 

Não foram necessârios mais de quatro dias do meu úl
timo telegrama transmitindo a Vossa Excelência minha 
preocupação diante da grave tensão social que se esboça
va na minha Região, decorrente, sobretudo, da omissão 
.do setor federal responsâvel pela assistência aos flagela
dos da seca, diria ril.elhor, das secas, para que infelizmen
te fosse minha cidade - O Caicó - a própria vftima de 
minhas preVisÕes PT Sãbado dia 24, convocado urgentís
simo de minha fazenda, conseguimos em companhia do 
Prefeito Vidalvo Costa, do Vereador neto Damâsio ET 
outras autOridades, evitar umã multidão composta de 
g~.ais de 4.000 pessoas, sendo 80% de mulheres, cometes
se atos de desespero diante da carência absoluta de ali
mentos PT a orientação do Governador José AgripiJio; 
localizado em Terezina- Pauí, onde se encont_rava, au
tÕrizando o fornecimento de aliffiento para cerca de 
4.000 famílias, Suficiente pa-ra -8 dias,_foi a medida salva
dora com que contamos para convencimento daquela so
frida e exhaordinâria gente pacata e !)rdeira PT_ minha 
presença hã dois nleses passados, em CorriPãnhiã do Pre
feito VidalvO Costã. ao MiniStério áO-"interiOr, pifã. Um 
depoimento pessoal ao Ministro MâriO Andreazza, in~ 
clusive levando -ao seU conhecimento a agressividade _de 
um funcionário representante da SUDENE, no Rio 
Grande do Norte, afirmando que o Oiicó não teria tra
balho para os que moravam na cidade., pelo fatQ de, em 
1982, terem ali sido alistados meretrizes ET estudantes, 
não foi suficiente para modificar o quadro que nos leva-

_ _cia__fatalmente ãsJamentãveis ocorrências de sâbado PT 
- tiveffios de dar assistência a mais de uma dezena- de mu
lheres _que desmaiaram no meio da multidão e outras 
com crises nervosas que banhavam as faces com lágrimas 
PT era· o exército da fome, Presidente, batendo às portas 
do Poder Público e da Nação, prenunciando dias incer
tos para o futuro do País PT os meus 54 ano_s _de vida 
pública, minha luta pessoal chefiando centenas deserta
nejos, em lutas sangrentas, defendendo às Instituições 
Democrâticas ET ciiStãs; os 4 mandatos conferidos pelos 
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meus conterrâneos para representâ-los no Senado Fede
ral e um para exercer a 'mais alta magistratura do Estado; 
os 9 anos merecendo a confiança do Plehãrio do Senado 
para representá-lo nos cargos mais altos de sua Mesa Di
retoca, atê as recentes emocionantes e consagradoras ho~ 
menageris coin que me hOnfa!am os diversos seguimen
tos da sociedade norteriograndense ao transpor os 
umbrais dos meus 80 anos, atê alcançar o gesto maior do 
Congresso Nacional - Senado ET Câmara- :...._ 
distinguindo-me com sessões especiais, apoiadas pela to~ 
talidade das legendas partidárias, honra nunca alcança
da; atitude que antes de representar uma exaltação aos 
meus pobres méritos pessoais, significa o reconhecimen
to do equilíbfio e honradez com que tenho procurado 
pãutar os atos de minha vida púbiicã PT tudo iss_o, Presi
dente, me permite sugerir a Vossa Excelência, a substi
tuição do Ministro Mârio Andreazza, meu velho amigo e 
companheiro, por um homem do Nordeste, indicado pe
los 9 GoVernadores recêni-eleitos, podendo um deles ser 
convocado jã levando a experiência, para enfrentar a 
gi-ãve situaçãO _com que estâ covivendo PT a previsão do 
CTA advertindo para mais dois anos de estiagem, só não 
preocupa os que desconhecem o N ardeste ou aaueles ou
tros; que procuram ignorar os graves riscos que rondam 
nossas Instituições _PT_ deixo à reflexão ao caro Presiden· 
te e amigo à sugestão -que encontra na própria história da 
Pátria, em momento de menor gravidade, o gesto de sa· 
bedoria dó saudoso Presidente Getúlio Vargas, convo-
cando na seca de 1952, -para seu Ministério, a grande fi
gura do nordestino José Américo de Almeida , que na
quela época ocupava o Governo da Paraíba, dividindo 
assim, com a própria região a responsabilidade do seu 
GOvel:ilo PT rião tenho dúvida que dessa solução, o 
gr8:nde beneficiário Seria o próprio MinistrO Mário An
dreazza que teria melhores condições" de fOrtalecer com 
mais- -o_bjetíVidade o seu_ itinei-ârio Político PT hoje, de 
um Ministro de Estado, não se exige somente competên
Cia, mas, sobretudo, tempo integral ET dedicação exclu· 
siva para enfrentar os desafios da hora presente PT difi~ 
cilmente se poderâ separar os deveres de Ministro, cOm 
as exigências do candidato PT com este gesto, poderia 
ele conquistar miis Compreensivamente a solidariedade 
dos coin,lá.nheiros PT Dir-se-á que sua atitude é consti~ 
tucioir.ãl mas, não tenho dúvida, a resposta não se farlt 
tardar: ''P_ode_-até ser constitucional, mas não é ~tica" PT 
Receba, caro Presidente, essa minha franqueza, como 
uma contribuíÇão m:iis patriótica qúe poderia lhe ofere
cer, mCJmO sabendo o risco da incompreensão, tão co.. 
mum aos azares da nossa vida pública PT Respeitosa· 
mente, Senador Dinarte Mariz, Presidente da Comissão 
de Segurança Nacional. 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIVEL PARA EFEITO DE CONSOLIDAÇÃO 

t>E DIVIDAS (CCG N• 3.878, DE 29-7-83) 

1. Título de_ propriedades devidamente registrado no registro de 
imóveis apenas nos casos em que o Banco não disponha de ele-

NCR CRP 

mentos para verifiéar as confrontações do(s) imóvel( eis) . . . . . (X) (X) 
2. Certidão da inexistência, sobre os irilóveis, de ônus reaiS, legais ou 

convencionais que posSam afetar a posse e domínio_ ....... . 
3. Certidão do registro de imóveis _da comarca onde se loc_aliza o 

irrióvel a ser hipOtecado, refererite à cadeia domiriial, abrangendo 
o período de 15 (quinze) anos ...... ~· ... ·-c·.""" ... ,._ ...•.• 

4. Certidão da _inexistência de reserva de domínio Ou alienação 
fiduciâria em garantia sabre máquinas, equipamentos e putros 
veiculas of~ecidos como lastro .........•..... _ ..•..• "..... - . _ (X) 

S. Contratato de locação efou carta de anuência do proprietário, se 
este--não fór .o proponente .•..............•..• -~ .- .. ~..... (X) 

CRH CRPH 

(X) (X) 

(X) (X) 

(X) (X) 

(X) (X) 
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DI· DIVIDAS ({<'(i N~ J$7~. DI·: 29-7-H.l) 

CRP CRII CRPil 

6. Certidão negativa de títulos protestados nos últimos 5 (cinco) 
anos e de ações cíveis, criminais e ti'abalhistas .. ~~ ~· ....... _ (X) (X) (X) (X) 

(X) (X) 
7. Certidão negativa de protestos contra a alienação de bens, no 

período de 10 (dez) anos ·········~·············~········· 
8. Certidão negativa: ações de distribuição obrigatória às varas 

cíveis, de faníflia, do registro público, de addCntes no trabalho e 
de órfãos e sucessões; de falências dolosas ou culposas de distri
buição obrigatóriãs às varas-àiminãis; de títulos e documentos 
destinados a registro ................................. -~. • . (X) (X) (X) (X) 

9. Certidão negativa de ações cíveis, fiscais e criminais de 
distribuição ·obrigatória à Justiça Federal, e de ações cíveis e fis-
cais, Estaduais e Municipais ·········~·~---~~······-~·-·-······ (X) (X) 

(X) 

(X) (X) 
lO. Certidão negativa de interdições civeís, físCais e COmerciais 

(falências e concordatas) e penais ......... -.~····· .• (X) (X) (X) 

TEXTO EM ESPAÇO l 

Tenho a honra de dirigir-me ao Cminente presidente et 
plecaro amigo para levar ao seu conhecimento que um 
dos muitos acontecimentos com que vem se procurando 
iludir et humilhar o nordeste jah por si cansado de sofri
mento et ~esencanto no momento exato em que seu povo 
sofre as conseqüências- de cinco anos de est:Uiiem pt 
trata-se de mais uma vez procrastinar mi:didaS -descum
prindo recomendações de setor do próprio governo pos
ta no papel pelo Banco Central vg em junh9 próximo_ 
passado vj para soh B.gora o Banco do Brasil aparecer 
com exigências que revelam o propósito de tornai' inexe..: 
qüivel as medidas ilusórias recomendadas Pela circular 
n9 789 vg do Banco Central pt transcrev9 abaixO itenS 
normativos constantes da referiáa circti.làr et as ·exigên
cias do Banco Brasil pt banco central abre aspas e conso
lidação tem por objetivo propíciãr a maiS- ráPidã recupe
ração dos produtores prejudicados devendo vg portanto 
vg ser processada sem cautelas burocrâticas ou formalis
mo excessivos vg dispeiiSandO-p-ois a realização de visto
rias aos imóveis et oUtras diiigê-riCia"s -sinlilares fecha as
pas abre aspas comportamento do Banco do Brasil -
exigências: 1 - certidão et registro do im_óvel; 2 - certi
dão da inexi.S"tênCía -ae-Onus; 3 - certidão negativa de 
protestos de titulos nos últimos cinco anos vg de aÇõeS 
civis vg criminais et trabalhista; 4- certidão negativa de 
protesto contra alienação de bens vg no período de dez 
anos; 5 - certificado de cadastro do iricra; 6 - certidão 
negativa de ações civis vg fiscais et criminais o6fí8atórias
à Justiça Federal pt cíVfS-et (IScais vg estã.duais et munici
pais fecha aspas recomendação do Banco Centra( abre 
aspas da mesma forma não se enquadram nos dispositi
vos desta circular os financiamentos à 3.gricultura vg à 
atívidades pesqueiras et à recria ou engorda vg- i'esa1va
dos os casos em que comprovadamente a estiagem tenha 
ocasionado perdas às explorações fecha aspas comporta
mento do Banco do Brasil ....:.. está mandando executar 
todos devedores que usaram o crédito para recria pt ne
cessitar comprovar que a estiagem no semi - áridO do 
nordeste vem prejudicando o setor agropecuárío qUando 
o próprio governo vem mantendo vg permanentemente 
vg as frentes emergenciais pt eh um escârnio ao nosso so- -
frimento-pt num jogo -dUp!iCe o Banco do Brasil protesta
os títulos dos pecuarista et dá instruções para que os be
neficias da portaria do Banco Central nãO sejam atribU1~ 
dos àqueles que tenham os seus débitos em execução pt 
gostaria que a sensibilidade do estadista comprovada na 
sua brilhante vida pública estendêsse ao riordCste- vg -na 

·área do semi-ârido vg-os beneficias sobre o aumento-de 
energia rec-entemente conferido ao centro-sul do País pt 
acho justo et deixo ao_]ulgamento de vossa execel_ência 

para que o nordeste na sua área atingida por cinco anos 
de estiagem receba idênticos beneficias pt confio na ação 

-- prorita et enérgica do governo corrigindo tão esdfúxula 
situaçãO que antes de riOs hUmilhar nos revolta pt pior 
do que se deixar escravizar por pOtência estrangCíi'a eh 
ser escravo dentro da sua própria pátria pt perdoe-me 
presidente a linguagem que estou certo representa a re
-Volta do nordeste na hora do sCu maior sofrimento pt 
atenciosas saudações vg senador Dinarte MariZ vg presi
dente da comissão de segurança nacional tenho a honra 
âe dirigir-me a vossa excelência para cumprir o doloroso 
dever de -comunicar que ontem vg em serra negra -do nor
te- RN vg uma pobre mulher preferiu sacrificar a vida 
vg por suicídio vg a ver suas filhinhas morrerem de fome 
p-t a recusa da silâene em estenCIC-r Os trabalhos emi::igen
ciais às cidades onde há cinco anos sofrem os efeitos da 
seca evitando o alistamento de mulheres e menores fa-

. iilintOS v8 se, perdurai- teremos que tes-temunhar o qua
dro mais doloroso deste século no nordeste pt a mortali
dade infaritil está atingüido nesse setor óbitos nunca re
gistrados pt respeitosas s'audações vg senador Dinarte 
M~riz vg presidente da Cómíssão de segurança llacional. 

Cumpro o doloroso dever de comunicar A V. S• a 
mo ri e por suicídio ontem em serra negra do norte- RN 
de uma pobre mulher que preferiu sacrificar a vida a ver 
duas filhinhas morrerem de fome pt o descontrole dos 
trabalhos emergênciais já permitiram o sacrificío de al
gumas vidas vg notadamente de crianças vg nas cidades 
onde os responsáveis pela orientação das emergências in~ 
sistcin em desconhecer o problema que antes de ser so
cial já ·era: humano pt chegamos ao cúmulo de um deles 
criticar com veemência a: emefgência em caicó vg em 
1982 vg por que alistou sobre aspas merretrizes e estu
dantes fecha aspas como se a constituição excluísse esses 
dois setores cidadania pãtria pt infelizmente já tratei vg 
pessoalmente vg a alguns meses passados, desse assunto 
junto ao ministro Mário Andr6azza: vg que estou certo 
estão sendo descumpridas suas instruções distribuídas 
aos orgánisinos resporisáveis pt no irrecusável dever de 
representãflte do estado no Senado Federai não me oini~ 
tereí sempre-qrie neCessário em 1evar a minha voz na de
fesa do sacrificado et já desesperado povo nordestino pt 
gostaria que houvesse uma modificação nos trabalhos 
emergenciais sob sua responsabilidade evitando que ca
sos ·como esses se multipliquem pt cordiais saudações vg 
Senador Dillãrte Mariz Piesiderite da Coinissão de Segu
rança Nacional. 

Agradeço ao ilustre e velho ãmigo o convite que me 
fez para assistir a assinatura de convênios com o Gover~ 
no de meu Estado pt Infelizmente motivo supervinientes 
não me permitem estar presente a tão importante soleni-
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dade como desejava pt Faço votos que se concretize em 
tempo hábil o que a imprensa já antecipa vg permitindo 
ao jovem competente e obstinado~ Governador Josê' 
Agripino vencer os obstâculos quase intransponíveis se
meados no itinerário de sua promissora administração pt 
Necessitaria mesmo com sinceridade e objetividade ana~ 
lisar os iiscos que nos cercam indicados pela visão que a 
idade e a experiência me permitem pt Quando aguardava 
o resUltado das -solicitações feitas da tribUna do senaciõ' 
para uma anistia dos Impostos devidos pelos agriculto~ 
res vg nos Municípios atingidos por cinco anos de estia
gem vg a resposta foi o aumento de até 400% pt cOnse~ 
guimos depois de vários entendimentos com o Banco 
Central uma solução para os débitos dos agropecuaristas 
com os bancos oficiais recomendada pela Portaria 789 pt 
em seguida tivemos a surpresa do Banco do Brasil seu 
executor contrariando todo texto daquela Portaria fa
zendo exigência que torna inexequível as medidas já ofi
cialmente comunicadas aos Congressistas pt parece que 
das seis exigências adicionadas pelo Banéo do Brasil ape
rlas_ uma foi omitida a da f~me pt Isso num País que 
criou um Ministério da Desburocratização pt Enquanto 
isso o Banco do Brasil manda para protesto os títulos 
dos débitos tomados para recria vg ignorando a Portaria 
do Banco Central que admite um entendimento aos que 
tenham tido seus rebanhos prejudicados pela estiagem pt 
Qu:iis oS que não tiveram? Fui procurado por vários pre
feitos cujas Prefeituras se acham em atraso com a Previ~ 
dência SociJ pt procurei o Ministro et fazendo uma expo
sição da penúria em que se encontravam as finanças da~ 
quelas comunas e a resposta foi ativar a cobrança com 
correção monetária pt Recentemente o Governo prote
geu o aumento de energia aos Estados do Sul prejudica
dos por inundações vg enquanto o Nordeste com cinco 
anos de seca está condenado a pagar o aumento pt Jâ 
tive oportunidade de lhe falar sObre a emergência que no 
RiO Grande do N arte adOta três critérios vg resaltando 
naquela oportunidade em companhia do Prefeito de Cai
có o drama das cidades notadamerite nas suas periferias 

· pt Pois bem Ministro vg as minhas previsões infelizmen
te já começaram a se confirmar: está morrendo gente de 
fome e até sacrifício de vida por suicídio pt Com o rom
pimento do vínculo de harmonia entre os poderes por 
ato da revolução que ajudei a fazer avocando a si própria 
poderes absolutos do controle da economia nacional vg 
restou ao Congresso o canal estreito das solitações quase 
sempre humilhante e incompreendido pt Quanto a mim 
preferi o caminho do esclarecimento pt Infelizmente a 
abertura do Presidente Figueiredo que tão generosos fru
tos jâ produziu airida não atingiu aquele que deveria ter 
sido prioritário pois sem ele jamais encontraremos o ca
minho da democracia pt Ou o N ardeste se afirma através 
de seus Governadores que pela primeira vez na história 
se unem em defesa de objetivos comuns da Região ou 
tudo estafá perdido pt Ateciosamente vg SenadOf- Dínar8 

teM ariz Presidente da Comissão de Segurança Na~ional 

Exm9 Sr. 
Senador Dinarte Mariz 
DD. Presidente da Comissão de Segurança Nacional 
Senado Federal 

Refiro~ me ao telex de 25-8-83, através -do qual V. Ex• 
encaminhou a este Ministério solicitação relacionada 
com as exigências que estão sendo feitas pelo Banco do 
Brasil S/ A para a concessão de créditos ao amparo da 
circular n"' 789, de 28-6-83, do Banco Centrã.l do Brasil. 

ApropositO, comunico a V. Ex' que o assunto foi en
caminhado ao Sr. Presidente do Banco Central do Brasil 
S.A., com a recomendação do Senhor Ministro de que 
fosse examinada a possibilidade de atendimento do plei
to. 
Cordialmente, 
Joseh Antonio Berardinelli VIeira 
Chefe do Gabinete do Ministro da Fazenda 
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Estou transmitindo ao ilustre Ministro amigo telex reM 
metido ao Presidente Aureliano Chaves bip-ontos abre 
aspas tenho a honra de dirigir-me ao eminente Presiden
te et preclaro amigo para levar ao seu conhecimento que 
um dos muitos acontecimentos com que vem se procu
rando iludir et humilhar o Nordeste jah por si cansado 
de sofrimento et desencanto no momento exato em que o 
seu povo sofre as conseqüências de cinco anos de estia
gem pt Trata-se de mais uma vez procrastinar medidas 
descumprindo recomendações de setor do próprio gover
no posta no papel pelo Banco Central vg em junho pró
ximo passado vg para soh agora o Banco do Brasil apa
recer com exigências que revelam o propósito de tornar 
inexeqUível as medidas ilusórias recomendadas pela-Cir
cular no? 789 vg do Banco Central pt Transcrevo abaixo 
itens normativos constantes da referida circular et as exi
gências do Banco do Brasil pt Banco Central abre aspas 
a consolidação tem por objetivo propiciar a mais rãpida 
recuperação dos produtores prejudicados devendo vg 
portanto vg ser processada sem cautelas burocráticas ou 
formalismo excessivos vg dispensando pois a realizaçãO 
de vistorias aos imóveis et ·outras diligências símilares fe
cha aspas abre aspas comportamento do Banco do Brasil 
- exigências: 1 - certidão et registro do imóvel; 2 -
certidão da inexistência de o nus; 3 - certidão negativa 
de protestos de títulos nos últimos cinco anos vg de ações 
civis vg criminais et trabalhista; 4-- certidão negativa de 
protesto contra alienação de bens vg no período de dez 
anos; 5 ~certificado de cadastro do INCRA; 6- certi
dão negativa de ações civis vg fiscais et criminais oOriga
tórias à Justiça Federal pt Civis et fiscais vg estaduais et 
municipais fecha aspas recomendação do Banco Central 
abre aspas da mesma forma não se enquadram nos dis
positivos desta circular os financiamentos à agricultura 
vg à atividades pesqueiras et à recria ou engorda vg res
salvados os casos em que comprovadamente a estiagem 
tenha ocasionado perdas às explorações fecha aspas 
comportamento do Banco do Brasil -- estã mandando 
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executar todos devedores que usaram o crédito para re
cria pt Necessitar comprovar que a estiagem no semi
árido do Nordeste vem prejudicando o setor agrope
cuário quando o p~óprio governo vem mantendo vg per
manentemente vg as frentes emergenciais pt Eh um es
cárnio ao nosso sofrifneilto pf Num jOgá dúplice o Ban
co do Brasil protesta os títulos dos pecuaristas et dá ins
truções pára que os benefícios da portaria do Banco 
Central não sejam atribui dos à aqueles que tenha os seus 
débitos em execução pt Gostaria qu6 a sensibilidad~ do 
estadista comprovada na sua brilhante vida pública es
tendesse ao Nordeste vg na área do semi-árido vg_ os be
nefícios sobre o a!J-mento de energia recentemente confe
rido ao centro-sul do País pt Acho justo et deixo ao jul
gamento de Vossa Excelência para que o Nordeste na 
sua área atíri8:ida por cinco anos de -~tiagem receba idên
ticos benefícios pt Confio na açào pronta et enérgica do 
Governo corrigindo tão esdrúxu!a situação que antes de 
nos huniilhar nos revolta pt Pior do que se deixar escra
vizar por potência estrangeira eh ser escravo dentro da 
sua própria Pátria pt Perdoe-me Presidente a linguagem 
que estou certo representa a revolta do Nordeste na hora 
-do seu maior sofrimento pt Atenciosas saudações vg Se
nador Dinarte Mariz vg Presidente da Comissão de Se
gurança Nacional fecha aspas cordialmente Senador Di
narte Mariz Presidente da Comissão de Segurança Na
ci6l1al. 

~~ n::!/To EM ESPAÇO 2 

- PenTdiã-Presidente amigo que mais uma vez venha a 
presença de Vossa Excelência para cumprir o indecliná
vel dever de dar meu testemunho pessoal sobre a pre
carfssima situação em qúe se encontra uina parcela da 
população desse Estado vg alcançada por cinco anos de 
sf:ca Pt Os serviços atê agora sob variáveis orientações 
não estão evitando nem evitarão que parte dos nossos 
patrícios vg mais emprobecidos vg morram de fome pt O 
salário que esta sendo pago é irrisório diante da mons-
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truosa inflação que invade os nossos lares pt O anúncio 
de cestas à serem distribuídas nas frentes de trabalho 
além de inexeqUível cheira demagogia pt Em vez de cesta 
por que não aumentar o salário que apenas está servindo 
para prolongar um pouco a vida dos que sofrem os efei
tos da estiagem pt Na região do Serídó de onde estou me 
dirigindo a Vossa Excelência as cidades são as primeiras 
,alcançadas pela carência de trabalho e a SUDENE estâ 
proibindo de serem atendidas pt Aliás, esse é um órgão. 
hoje. maldito pela opinião pública pt Depois de suicídios 
de pessoas desesperadas chegaram instruções para alistar 
mulheres já que uma das vítimas que sacrificou a vida em 
desespero-vg preferindo a morte a ver suas filhinhas cai
rem de fome pertencia ao sexo feminino pt Poís bem 
Presidente chegaram as instruções para alistamento das 
mulheres qÚe devem trabalhar no interior dos municí
pios vg isto por orieiitação absurda da SUDENE pt 
Caso não seja autorizad<>t trabalho para os que residem 
nas cidades vg aos doip sexos ,vg estendendo também a 
menores não chegaremps ao fim do apo sem graves con
seqüências sociais pt S~ não cOnhecesse como conheço o. 
espírito de Vossa Excblência tão sensível as causas do 
povo teria me poupado o constrangimento de me dirigir 
a Vossa Excefência pÕis ilão vejo nos setores responsá
veiS orieiliaÇão para modificar o drâmatico quadro que 
estou expondo pt O Coronel laca de Souza vg coman
dante do primeirO Batalhão de Engenharia e Construção 
vg sediado em Caicó vg com quem acab_o de falar deu-me 
o seguinte depoimento bipontos enquanto do orçamento 
para um operário de acordo com o custo da dieta por ele 
organizada é de Cr5 17.000,00 (dezessete mil cruzeiros) 
mensais vg o salário para uma família de cinco pessoas 
está sendo apenas de Cr$ 15.300,00 (quinze mil e trezen~ 
tos cruzeiros) pt Creio Ph!Sidente não ser mais necessário 
adiantar nada pt Acabemos com a cesta e adotemos um 
saJário suficiente para que todos poss3m viver vg evitan
do um quadro q-ue tenho a convicção Vossa Excelência 
não deseja que se efetive no seu Governo pt Atenciosa
mente vg Senador Dinarte Mariz vg Presidente da Co
missão de Segurança Nacional 
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LI-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

SUMÁRIO 

à mulher casada o direito de quei
xa, e dá outras providências. 

-Projeto de Lei_ da Câmara nl' 
196/83 (n• 3.642/80, na Casa de 
origem), que dispõe sobre a incor
poração ao patrimOriio púbHco dos 

1.2.1- Ofícios do Sr. 1~'- presentes e doações recebidos pelas 
Secretário da Câmara dos Deputa- autoridades que menciona e dá ou-
dos tras providências. 

Encaminhando à revisão do Se- - Projet_o de Lei pa Câmara n'1 
nado autógrafos dos seguintes pro- 197/8:5 -{09 5.729/Sf, na Casa de 
jetos: origem), que' altera a Lei n~' 6.717, 

_Projeto de Lei da Câmara 09 ãe 12 de novembro de 1979, que 
~ instituiu a modalidade de softeio 

194/83 (n~ 5.966f82, na Casa de de números_ LOTO._ 
origem), que dispõe sobre prazos 
de inscrição em concursos ou pro- -Projeto de Lei da Câmara n9 
vas de habilitação da União, suas 198/83 (n~ 803/83, na Casa de cri-
autarquias, empresas públicas e en- gem), que dispõe sobre a realização 
tidades mistas e dá outras provi- de concursos públicos e determina 
dêncías. outras providências. 

-Projeto de Lei da Câmara n" ....;... Projé~o de Lei da -Câmara n~ 
195/83 (n9 5.709/81, na Casa de 199/83 (il9 263/83, n·a -casa de o ri-
origem), que altera a redação do gem), q_ue exclui, dentre os conside-
art. 35 do Decreto-lei n" 3.689, de J rados de interesse da Segurança 
de outubro de 1941-Código de Pro- Nacional, os Municípios de 
cesso Penal, para efeito de garantir Amambaí, Antônio João, Arai 

Moreira, Bela Vista, Caracol, Co
rumbá, Eldorado, lguatemi, La
dário, Mundo Novo, Ponta Porã e 
Porto Murtinho, no Estado do 
Mato Grosso do Sul. 

- Projeto de Lei da Câmara n~ 
200/83 (n' 5.311/81, na Casa de 
origem), que assegura- ao guarda ... 
noturno o direito à aposentadoria 
especial aos 25 anos de serviço, e 
determina o_utras providências. 

-Projeto de Lei da Câmara n" 
201/83 (n' 287/83, na Casa de ori
gem), que exclui, dentre os conside
rados de interesse da Segurança 
Nacional, o Município de Três La
goas, no Estado de Mato Grosso 
dQ Sul. 

-Projeto de Lei da Câmara n" 
202/83 (n• 5.109/81, na Casa de 
origem), que regul::i. o exercido da 
profissão de Motorista, e determi
na outras providências. 

1:2.2- Leitura de projeto 
- Projeto de Lei do Senado n~ 

264/83, de autoria do Sr. Senador 

SEÇÃO II 

SEXTA.-FEIRA, 7 DE oUTUBRO DE 1983 

CONGRESSO NACIONAL 

Faço _saber que o Congresso-Nacional aprovou, nos 
termos do art. 55,§ 1" da Constituição, e eu, Nilo Coe
lho, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 72, DE 1983 

Aprova o texto do Decreto-lei n~ 2.037, de 28 de 
junho de 1983, que "dispõe sobre o controle prévio 
dos dispêndios para investimentos das entidades da 
administração indireta e fundações supervisionadas e 
dá outras providências". 

Artigo úiliCo. -t aprovado o texto do Decreto-lei n9 
2~037, de 28 de junho de 1983, que "dispõe sobre o con
trole prévio dos dispêndios para investimentos das enti
dades da administração indireta e fundações supervisio
nadas e dá outras providênCias". 

Senado Federal, 6 de outubro de 1983. - Senador 
Nilo Coelho, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos 
termos do art. 55,§ 1~, da ConstitUiçãO, e eu, Nilo Coe
lho, ~esidente do Senad_o Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 73, DE 1983 

Áprova O texto do D~creto-lei IJ9 2.038, de 29 de 
junho de 1983, que "altera dispositivos do Decreto-lei 
n~ 1.958, de 9 de setembro de 1982, que trata da com
provação da inexistência de débito para com a Previ
dência Social". 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n9 
2.038, de 29 de junho de 1983, que "altera dispositivos 
do Decreto-lei n" 1.958, de 9 de setembro de 1982, que 
trata da comprovação da inexistência de débito para 
com a Previdência Socüii". --

Senado Federal, 6 de outubro de 1983. - Senador 
Nilo C-oelho, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, noS 
termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, Nilo 
COelho, Presidente do Senado Federal, promulgo o se
guinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 74, DE 1983 

Aprova o texto do Acordo de Cooperação Cultural 
e Educacional entre o Governo da República Federa
tiva do Brasil e o Governo da República do Iraque, 
conçluído em Brasília, a 25 de março de 1982. 

Art. J9 :ê. aprovado o texto do Acordo de Coope
ração Cultural e Educacional entre o Governo da Re
pública Federativa do Brasil e do Governo da República 
do lr_aque. concluído em Brasília, a 25 de març-o de 1982. 
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EXPEDIENTE 

CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

AIMAN GUERRA NOGUEIRA DA GAMA 
I 

Diretor-Geral do Senado Federal 

ALOISIO BARBOSA DE SOUZA 

Diretor Executivo 

LUIZ CARLOS DE BASTOS 

Diretor-lndustrial 

RUDY MAURER 

Diretor Administrativo 

Nelson Carneiro, que acrescenta 
dispositivo à vigente Consolidação 
das Leis do Trabalho, para o fim de 
estabelecer a obrigatoriedade de fi
xação de honorârios em fivor do 
advogado do trabalhador recla
mante. 

1.2.3- Discursos do Expediente 

SENADOR HENRIQUE SAN· 
TI LLO - Manifesto subscrito pela 
Associação dos Docentes e pelo 
Diretório Central dos Estudantes 
da UnB, pelo fim da "iritervenção 
naquela Universídade. Realização 
do XXXV Congresso da União 
Nacional dos Estudantes, em São 
Bernardo do Campo - SP. Coil-
cessão do "Premio Nobel da Paz" 
a Lech Walesa. 

SENADOR JUTAHY MAGA
LHÃES- Depoimento do Minis
tro Murillo Macêdo, perante a Co
missão de Legislação Social dQ.Se
nado, a respeito do problema do 
desemprego no Pafs. 

SENADOR ALOYSIO CHA· 
VES, como Líder- Decisão dada 
pela Mesa da Câmara dos Deputa
dos ao caso Mário Juruna. Pronun
ciamento à Nação, feito na data de 
ontem, pelo Senhor Presidente da 
República. 

SENADOR NELSON CARNEI· 
RO, como Líder- Reivindicação 
dos Fiscais do Trabalho, reunidos 
em Recife. Solicitando da Lide
rança do Governo, esCiárecimentos 
relativos à prorrogação -do prãzo 
para garimpagem manual em Serra 
Pelada-PA. 

SENADOR ALOYSIO CHA· 
VES- Transmitindo ao Senador 
Nelson Carneiro os esclarecimen
tos solicitados por S. Ex• 

SENADOR HELVIDIO NU
NES- Apelo em favor da preser
vação do programa de centros so
ciais urbanos. 

1.2.4- Comunicação da Presi
dência 

-Presença na Casa do Sr. Der
vai de Paiva, suplente convocado, 
em \l;irtude da licença concedida ao 
Sr. Lázaro Barboza. 

l .2.5-:- Prestação do compromis
so regimental e posse do ·sr.·Derval 
de Pail'a. 

1.2.6- Comunicação 
....._Do Sr. Derval de Paiva, refe

rente ao seu nome parlamentar e fi
liação partidáría. - -

1.2.7- Discurso do Expediente 
( continuaçio) 

SENADOR MARCONDESGA
DELH A - Conclanl.ação feita ·on
tem, pelo Senhor Presidente da Re
pública, a todos os segmentos da 
sociedade, sobre a necessidade da 
participação de todos no encontro 
de soluções para a crise sóeio
econôrriicã. que atravessa o País. 

1.2.8- Ofícios do Sr. ]t. 

Secretário da Câmara dos Deputa
dos 

Encaminhando à revisão do _Se
nado autógrafos dos seguintes pro
jetas: 

-=. Projeto de Lei da Câmara -n, 
203(8l (n• 6.741(82, na Casa de 
origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da Repúbfica, que esten
de, aos Auditores do Tribunal de 
Contas da União, o disposto na Lei 
n~' 6.554, de 21 de agosto de 1978, e 
·dá outras providências. 

--Projeto de Lei da Câmara nY 
204(83 (n• 4,969/81, na Casa de 
origem), -que introduz alteraÇão na 
Lei nl' 5.107, -de 13 de setemhrO de 
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1966, que instituiu o Fundo de Ga
rantia -do Tempo de Serviço -
FGTS. 

- Projeto de Lei da Câmara n~' 
205(83 (n• 2.284-A/83, na Casa de 
origem), que concede autorização, 
a título precário, para que os atuais 
garimpeiros continuem explorando 
o ouro de Serra Pelada e determina 
outras providências. 

1.2.9 - Comunicações da Presi
dência 

-Prazo para oferecimento de 
emendas ao Projeto de Lei da Câ
mara n~> 203/83, lido no Expedien
te . 

- Corivocação de sessão ex
traordinária a realizar-se hoje, às 
18 horas e 30 minutos, com Ordem 
do Dia que designa. 

1.3 -ORDEM DO DIA 

-Projeto de Resolução nY 
63/83, de autoria da Comissão Di
retora, que cria a categoria funcio
nal de Adjunto Legislativo e-dá ou
tras providências. Aprol'ado com 
subemenda. À Comissão de Re
dação. 

- Projeto de Lei da Câmara nY 
110/83 (n' 946/83, na CaSa de ori
gem), de iniciativa do Senhor Presi
dente da República, que altera a 
Lei n9 6.099, de 12 de setembro de 
1974, que -"dispõe sobre o tra:ta
mento tributário -de arrendamento 
mercantil, e dá outras providên
cias", e o Decreto-lei n9 1.811, de 
27 de outubro de 1980. Votação 
adiada por falta de quorum, após 
usar da palavra o Sr. Itamar Fran
co. 

-Requerimento n"' 793/83, soli
citando urgência para o Requeri
mento n"' 784/83, de autoria do Se
,nador Henrique Santíllo, que soli
cita criação de- uma Comissão Es
pecial Mista que deverá ser forma-

Art. 2t Este Decreto LegiSlativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Senado Federal, 6 de outubro de 1983. - Senador 
Nilo Coelho, Presidente. 

ACORDO DE COOPERAÇÃO CULTURAL E EDU
CACIONAL ENTRE O 

GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATI•VA DO 
BRASIL E O 

GOVERNO DA REPÚBLICA DO IRAQUE 

O Governo da República Federativa do Brasil 
e 
O Go~mo da República do Iraque, 
DesejosOs de estreitar os laços de amizade existentes 

entre os dois países, e desenvolver suas relações por meio 
da cooperação cultural, educacional e científica, e esta· 
belecer as bases para essa cooperação, 

Acordaram no seguinte: 

ARTIGO I 

As Partes Contratantes se esforçarão para ampliar a 
cooperação e a troca de experiências enfie instituições 
culturais, educacionais e científiCas de ambos os países, 
facilitando, com esse fim, o intercâmbio de professores, 
leitores, cientistaS, peritos, técnicos e outros especialistas 
nos campos da educação, ciência e cultura. 

ARTIGO 11 

As Partes Contratantes encorajarão o in.tercâmbio de 
estudantes de cursos técnicos, de graduação e de pós
graduação, oferecendo-lhes as facilidades necessãrias, in
clusive bolsas de estudo, na medida das suas respectivas 
possibilidades e de acordo com as leis e regulamentos de 
cada país. 

ARTIGO lll 

As Partes Contratantes, por meio de Grupos Espe
ciais, no âmbito da Comissão Mista mencionada no Ar
tigo XVI, e de acordo com suas respectivas legislações, 
procurarão propiciar condições pelas quais diplomas, e 
certificados concedidos por instituições educacionais ~e 
ambos os países poSsam ser mutuamente reconhecidos. 

ARTIGO IV 

As Partes Contratantes encorajarão visitas de dele
gações técnicas, educacionais e culturais, com o propósi
to de trocar informações e experiências nos respectivos 
C<!mpos de conhecimento. 
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da de li Senadores e 11 Deputados 
Federais, com vigência de 120 dias, 
para discutir e aValiar aspectos do 
contexto econômico, social e insti
tucional do País. Votaçio adiada 
por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n9 
280/80, -de autoria do- Seilador Ita
mar Francv, determinando que a 
Ordem dos Advogados do Brasil 
opine sobre a escolha de magistra
dos que devam integrar tribunais 
com jurisdição em todo o território 
nacional. Votação adiada por falta 
de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n9 
39/83, de autoria" do Senador Pe-
dro Simon, que autoriZa o -Poder 
Executivo a conceder um abono de 
emergência de 70% para os servido
res públicos federais e dã outras 
providências._ Votação adiada por 
falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado no;~ 

70/83, de autoria do Senaaor Nel
son Carneiro, que estabelece cri
tério e limite para os reajustes "dos 
preços de ingressos de jogos de fu
tebol. Votação adiada por falta de 
quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n9 
337/81, de autoria da Comissão 
Especial do Júri Popular, que alte
ra dispositivo do Código de Proces
so Penal. Discussio sohrestada por 
falta de quorum, para votação do 
Requerimento n9 800/83. 

1.4- DISCURSOS APÓS A 
ORDEM DO DIA 

SENADOR MÁRIO MAIA -
A reforma tributária corllo aspi
ração maior do municipalismo bra.:. 
sileiro. 

SENADOR MARCELO Ml
RAN DA - Disposição âo PMDB -
em dialogar com o Governo Fede
ral, com vistas ao encontro de so
luções alternativas para a crise eco.; 
nômica que se_ verifica no PaiS. De
missão do Sr. Heitor de Aquino do 
cargo de Secretário Particular do 
Senhor Presidente da República. 

SENADOR HELIO GUEIRÇS 
- Normalidade da tramitação, na 
Comissão de COrlstiiuição e Jus
tiça, do Requerimento nv 15/83-
CN, pelo qual o Sr. SenadoiAloy
sio Chaves solicita esclarecimentos 
daquele órgão técnico sobre a ne
cessidade da existência de quorum 
nas duas Casas do Congresso Nã-

ARTIGO V 
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cional para início do processo de cas, a 19 de fevereiro de 1982. 
votação. Aprovado. Ã Comissão de Re

dação. 
SENADOR PEDRO SIMON- - .......;. Projeto de Decreto Legislatí-

Consider:ições Sobre os discursos vo n9 6/83 (nQ 118/82, na Câmara 
proferidos na presente sessão pelo dos Deputados), que aprova o tex-
Sr. Senador Aloysio Chaves. to do acordo comercial entre o Go-

SENADOR NELSON CARNE!- verno da República Federativa do 
RO __ Defesa da aprovação, pelo Brasil e o Governo da República 
Congresso N3cional, de projeto de Argelina Democrática e Popular, 
lei de iniciativa do Poder Executi- - ~ concluído em Brasília, a 3 de junho 

de 1981. Aprovado. À Comissão de 
vo, que cria o Juizado de Pequenas Redação. 

Causas. -Projeto de Decreto Legislati-

SENADOR ÁLVARO DIAS_ vo n' 11/83 (n' 8/83, na Casa de 
Con;cessão do Prêmio Nobel da origem), que aprova o texto da Re
Paz ao líd_er trabalhista polonês solução n9 A-450, da XI Assemble
Lech Walesa. ~a Ger!J.I da Organização Marítima 

Consultiva I~tergovernamental -
OMCI, que aprovou emendas à 
Convenção da Organização, con
d_uída em Londres, a I 5 de no
vembro de 1979. Aprovado. Ã Co-

1.5- DESIGNAÇÃO DA OR
DEM DO DIA . DA. PRÓXIMA 
SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

2- ATA DA 173• SESSÃO, missão de Redação. 
EM 6 DE OUTUBRO DE 1983 

2.1 -ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1- Parecer enauninbado à 
Mesa · 

2.2.2 - Requerimento 
- Nq 804/83, de urgência, para 

o Projeto de Lei da Câmara nv 
205/83. 

2.2.3 - Apreciação da matéria 
- Redação final do Projeto de 

Resolução ·nq 63/83. Aprovada, nos 
termos do Requerimento nQ 
805/83. À promulgação. 

2.2.4 - Comunicação da Lide
rança do PMDB 

- De substituição de membro 
em comissões pei'maneiltes. 

2.3--' ORDEM DO DIA 
~Requerimento nQ 759/83, de 

autoria do Senador Jutahy Maga
lhães, solicítando -a transcrição, nos 
Anais do Senado Federal, do artigo 
íntítU.lado "A Igi-(;j~_ Popular", 
publicado no jornal O Estado de S. 
Paulo do dia 18 de agosto de 1983. 
Aprovado. 

- Projeto de Decreto Legislati
vo n9 18/82 (n9 135/82, na C,flsa d-e 
origeiri), qUê aprova o iexto do 
Cánvênio sobre Transportes Terres
tres Fronteiriço de Carga, firmado 

-·entre· O "GoVerno da República Fe
deratiVa do Brasil e o Governo da 
República da Venezuela, em Cara-

2.4- MATÉRIA APRECIA
DA APÓS A ORDEM DO DIA 

;.:,:_Projeto de Lei da Câmara -nQ 
205/83 (n' 2.284/83, na Casa de 
origem), em regime de urgência, 
nos termos do Requerimento n9 
804, lido no Expediente. Aprovado, 
após pareceres das comissões com
petentes, tendo usado da palavra os 
_Srs. Nelson Carneiro, Hélio Guei
ros, Aloysio Chaves, Roberto 
Campos, Benedito Ferreira e Ita
mar Franco e o Sr. Senador José 
Sarney encaminhado à Mesa decla
ração de voto. À sançio. 

2.5- DESIGNAÇÃO DA OR
DEM DO DIA DA PRÓXIMA 
SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

3- DISCURSO PRONUN
CIADO EM SESSÃO ANTE
RIOR 

- Do Sr. Senador Almir Pinto, 
proferido na sessão de 5.10.83. 

4- RE'I'JFICAÇÃO 
~Ata da 160• Sessão, realizada 

em 23-10-83 

5-,-ATOS DA C()MISSÃO. 
DIRETORA 

- N•s 26 a 29, de 1983. 

6- MESA DIRETORA 

7- LlDERES E V ICE
LIDERES DE PARTIDOS 

8-CÔMPOS!ÇÃO DAS 
COMISSÕES PERMANENTES 

_material didático, inclusive" currículos, recursos audiovi
suais e publicações educacionais. 

Cada Parte Contratante esforçar-se-â para informar a 
outra Parte dos sistemas e mêtodos, tradicionais e não
tradicionais, aplicados nas suas escolas técnicas e de J9 e 
29 Graus. bem corno sobre programas de alfabetização 
de adultos; com essa finalidade, propiciarão a tióca de 

ARTIGO VI 

cada Parte Contratante esforçar-se-á para participar 
de todas as conferências culturais, educacionais e cientí
ficas de âmbito internacional, para as quais haja sido 
convidada pe13 outra Parte. 
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ARTIGO VII 

As Partes Contratantes esforçar-se-ão para estreitar e 
desenvolver, na medida do previsto pelas leis e regula
mentos nacionais, a cooperação cultural, de maneira a: 

a} facilitar o intercâmbio de publicações culturais e 
educacionais e a realização de exposição de livros; 

b) estimular a cooperação entre as bibliotecas nacio
nais de ambos os países, por meio do intercâmbio de li
vros, boletins e periódicos; 

c) trocar informações e experiências relaCionadas com 
a preservação de arquivos e de documentos históricos; 

d} estabelecer um centro cultural em cada país. 

ARTIGO Vlll 

As Partes Contratantes coopetarão, de acordo com as 
leis em vigor em cada país, nos c;:tmpos de arqueologia e 
da preservação e restauração de monumentos nacionais 
e obras de arte. 

ARTIGO IX 

Cada Parte Contratante facilitará a promoção, pela 
outra Parte, em seu território, de exposiçÕes de arte e ar
tesanato, concertos, exibições folclóricas e conferências 
culturais e ,educacionais. 

ARTIGO X 

Cada Parte Contratante trocará informações sobre 
monumentos históricos e artísticos e pontos naturais 
considerados de interesse para visitantes da outra Parte. 

ARTIGO X! 

As Partes COntratanteS- Csforçar-se-ão por estreitar a 
cooperação entre as redes de rádio e televisão educativas 
de cada país, por meio do intercâmbio de programas e 
informações, e oferecendo facilidades-a peritos de modo 
a habilitá-los a tomar cOrlhecimento das técnicas de pro
dução empregadas. 

ARTIGO Xll 

Càda Parte Contratante facilitará a promoção em seu 
território, pela outra Parte e de acordo com sua legis
lação, de festiv:iis de Cinema e teatro. 

ARTIGO Xlll 

As Partes Contratantes esforçar-se-ão para apoiar: 
a) visitas de equipes esportivas amadoras e organi

zação de jogos entre as mesmas; 
b) intercâmbio de grupos esportivos e desportistas 

para treinamento no outro país; 
c) intercâmbio de visitas de pessoal técnico para ob

servar o treinamentO e desenvolvimento ocorridos em 
atividades esportivas. 

ARTIGO XIV 

As Partes Contratantes, no âmbito do presente Acor
do e com .o propósito de implementá-lo, esforçar-se-ão 
para facilitar a celebração de Ajustes visando a criação 
de programas de trabalho entre Universidades, insti
tuições de ensino superior e centros dC pesquisa, ou ou
tras organizações de ambos os pafses mencionadas neste 
Acordo, que desejem éooperar nos campos da cultura, 
educação e ciência. 

ARTIGO XV 

As Partes Contratantes podem assinar Ajustes Com
plementares a respeito de qualquer aspecto no relaciona
mento cultural, educacional e científico mencionado nes
te Acordo. 

ARTIGO XVI 

A fim de assegurar a implementação ordenada deste 
Acordo e a promoção de cooperação entre os dois paí
ses, as Partes Contratantes concordam em estabelecer 
uma Comissão Mista composta por representantes de 
ambos os Governos. A Comissão deverá reunir-se alter
nadamente em Brasília e Bagdá, a cada dois anos, ou de 



4670 Sexta-feira 7 DIÁRIO DO CONGRES~O NACIONAL(Seçãoii) 

acordo com a conveniência de ambas as Partes. A Co
missão Mistã terá a seU Cargo as seguintes tarefas: 

I) acompanhar a execução do presente Acordo e pro
por medidas adequadas para superar as dificuldades que 
porventura surjam durante a referida execução; 

2) submeter aos respectivos Governos propostas vi
sando a melhorar e expandir as relações culturais, educa
cionaís e científicas el:!.tre os dois países; 

3) ela_barar programas de intercâmbio cultural, edu
cacional e científica. 

ARTIGO_XVU 

O presente Acordo poderá ser modificado por mútuo 
consentimento das Partes, entrando as modificações em 
vigor ria data da segunda notificação. 

ARTIGO XVIII 

o presente Acordo terá validade por um período de 
cinco_ anos e renovar-se-á tacitamente por períodos su~ 
cessivos de igual duração. 

ARTIGO XIX 

1. O presente Acordo poderá ser denunciado por 
qualquer das Partes Contratantes e seus efeitos cessarão 
seis meses após a data do.recebimento da notificação res
pectiva. 

1~ --A-den-úncia-oU-expiraçãO Gü ACüidü nãü afetará ü 
cumprimento dos programas- e projetas em execUção, 
ainda não concluídos, salvo se as Partes Contratantes 
convierem o contrário. 

ARTIGO XX 

Cada uma das Partes Contratantes notificará a outra 
da conclusão dos requisitos legais internos, se existentes, 
necessários à aprovação do presente Acordo, o qual en
trará em vigor na data da segunda notificação. 

Feito em Brasília, aos 25 dias à o niês óe março dC 1982-
(29, Jamadi AI AwaC1402), enlirêi eie-ffiplares·o-riginais, 
em português, árabe e inglês, sendo todos os tiXtos igual
mente autênticos. Em caso de dúvida, fará fé o texto enl 
inglês. 

Pelo Governo da República -Federativa do_ Brasil: 
Joio Clemente Batinã Soares.------- · --

Pelo Governo da República do Iraque: Abdul Razzak 
Kassem ai~Hashinú. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, 
Nilo Coelho, Presidente do Senado Federal, nos termos 
do item 30 do art. 52 do Regimento Interno, promu.lgo o 
seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N' 75, DE 1983 

Homologa o ato do Conselho Monetário Na clonai 
que autorizou emissões adicionais de papel-moeda, 
em 1980, até o limite de Cr$ 70.000.000.000,00 (se
tenta bilhões de crllleiros), na forma da legislaçio em 
vigor. 

Art. l~> f: homologado, o ato do Ccihselho Monetário 
Nacional que autorizou emissões adicionais de papel
moeda, n·o exercício de 19&0; aié o limite de crs 
7o.ooo.ooo:ooo,oo (setenta bilhõ"eS dC cfllzeíros), na tor: 
ma do que dispõe o inCiso 1 do art. 49 da Lei n'i' 4.595, _de 
31 de dezembro de 1964, e em atendimento à solicifação 
e razões constantes da Mensagem n~' 671, de 30 de de
zembro de 1980, do Poder Executivo. 

Art. 2~> Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Senado Federal, 6 de outubro de 1983. - SenadO! 
Nilo Coelho, Presidente. 

Ata da 172• Sessão, 
em 6 de outubro de 1983 

Iª Sessão Legislativa Ordinária, 
da 47ª Legislatura " " 

Presidência dos Srs. Nilo Coelho 
"Henrique Santillo. 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM·SE PRE
SENTES OS-SRS. SENADORES: 

Iris Célia- Eunice Michiles- Raimundo Parente
Gaivão Modesto- Odacir Soares- Aloysio Chaves

.Gabriel Hermes- Hélio Gueiros- Alexandre Costa
João Castelo -Alberto Silva- Helvídio Nunes- AI
mi~ Pinto - José Lins - Virgílio Távora ~ Dinarte 
Mariz - Martins Filho - Aderbal Jurema - Marco 
Maciel - Nilo Coelho - Albano Franco - Lourival 
Baptista - Passos Pôrto- Jutahy Magalhães- Luiz 
Viana- João Calmon -Itamar FrancO- José lgnáCio 
- Benedito Ferreira :_ Henrique Santillo - GastãO 
Maller - José Fragellf"- Marcelo Miranda - Álvaro_ 
Dias - Enéas Faria - Pedro Sirilon - Octavió Cardo
so. 

o sR-PRESIDENTE (Nilo COelho)- A lista de prek 
S~Il~<l_!lcusa -~ _ ~~lP p_a_~~c~ment_o -~~} 7 ~~s_._~_~_nado_r~_s~ H~:-
vendo númem regimental, deClaro aberta a- sessão. 

Sob a prote_çào de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 1 ~>-Secretário procederã ~ leitura do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

I)FlCIOS 

Do Sr::I~>-SecretãriO da Câmara dos Deputados, enca
minhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes 
projetas: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 194, DE 1983 
- (il~> 5.966/82, -nã taS_a_ dê O!igein)- - ---

Dispõe sobre prazos de inscrição em concnrsos ou 
provas de habilitação da União, suas autarquias, em
presas públicas e entidades mistas e dá outras provi~ 
dências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. ]'i' Sempre que as repãrtições públicas federais, 
autarquiaS, empresas públicas ou entidades mistas tive

-Tem necessidade de recrutar servidores para as diversas 
categorias, seja para provimento de cã.rgos, seja para em
pregos, promoverão a abertura de inscrições, 
anunciando-se com antecedêncíã mínima de 60 (sessen
ta) dias. 

§ ]'i' o edital será publicado ein órgão oficial, e por 
síntese,_ em jornais de larga circulação durãnte 3 (três) 
dias consecutivos, pelo menos. 

§ 2~> Do edital de abertura das inscrições, deverá, 
obrigatoriamente, constar o programa bãsico à formu
lação das questões~ 

Art. 21' Nenhum concUrso ou proYa de habilitação a 
que se refere o artigo anterior se rea.Iizarã se Õ prazo di 
recebimento das inscrições for inferior a l:S (quinze) dias 
úteis. · 

Art. 3~> A idade mínima para inscrição será de 18 
(Qezoíto) anos, cumpridos à data de seu encerramento. 

Art. 4~> Esta lei entra em vígor na data de sua publi
ça,_ç_ã_Q;_ 

Art. 5~> Revogam-se as disposições ~m contrário. 

(À Comissão de Serviço Público CiVil.)-

Outubro de 1983 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N• 195, DE 1983 
(n9 5.709/81, na Casa de origem) 

Altera a redação do art. 35_ do Decreto-lei n9 
3.689, de 3 de outubro de 1941 -Código de ProcesSo 

- Penal, para efeito de garantir à mulher casada o direi~ 
to de queixa, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. J9 _O art. 35 do Decreto-lei n9 3.689, de 3 de ou
tubro de 1941-Código de Processo Penal, passa a vigo~ 
r~r com a seguinte redaç~o: 

-._.-Art. 35. A pessoa Casada poderã ser parte, 
sem o assentimento do cônjuge.'' 

Art. 2~> Fica suprimidO o parãgrafo únic-O d-0 refe!i.::-
do art. 35 do Decreto-lei n~' 3.689, de 3 de outubro de 
1941 -Código de ProcessO-Penal. 

Art. 3~> Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 4~> Revogam-se as disposições eri:t contrário. 

LEGISLAÇÀO CITADA 

DECRETO-LEI No 3.689, DE 3 DE OUTUBRO DE 
-· .. - ~41 -

(Co~ _as alterações da legislação posterior) 

CÚD!GO DE PROCESSO PENAL 
LIVROl 

Do Processo em Geral 

TITULO III 
Da Ação Penal 

Art. 35. A mulher casada não poderá exercer o di
reitõ- de- queixa se"m consen'timento do marido, salvo 
quando estiver dele separada ou quando a queixa for 
contra ele. 

Parágrafo único. Se_ o marido recusa! o consetimen
to, o juiz_ poderá supri-lo~_ 

(À Comissão de Constituição e Justiça.) 

PROJETO DE L~I DA CÁMARA N• 196, DE 1983 
(n9 3.642/80, na Casa de origem) 

Dispõe sobre a incorpora~ão ao patrimônio público 
dos presentes e -doa~ões recebidos pelas autoridades 
que menciona e dá outras providências. 

O congresso Nacional-deàeta: 
Art. Jo Serão incorporados ao patrimônio póblico 

os presentes e doações recebidos, a qualquer título, em 
função do cargo que exercem, por autoridades dos Pode
res Executivo, Legislativo e Judiciário, da União, dosEs
tados, Territórios -e Distrito Federal e Cios Municípios, 

Art. 2~> Os bens de que trata o artigo anterior serão 
distribuídOs, cOnforme sua natureza e destinação, ao se
tor ·cmf!JYetente da administração federal, estadual-ou 
municipàr. -· · · 

Parágrafo único. Em casos especiais, inclusive o de 
presentes oficiais de governos-ou instituições,-poderá a 
autoiídade presenteada manter, enquanto estiver no 
exercício de suas funções, a posse do bem, na qualidade 
de depositária, 

Art. 39 A inobservância do disposto nesta lei consti· 
tui crime de enriquecimento ilícito e Sujeita o fnirãtor ao 
sçqUestro e perda dos bens, nos termos da, Lei n~> 3.502, 
de 21 de dezembro de 1958. 

Art. 4~> O Presidente e o V ice-Presidente da Repúbli
ca, o Govérno e O ·vice-Go_vernador de Estado, Terri-
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tório ou Distrito Federal, o Prefeito e o V ice-Prefeito de 
Municípios, os magistràdos, os titulares de mandatos le
gislativos, os ministros e secretái-ios de Estado, os co
mandantes militares, os procuradores da República e 
dos Estados, os membros do Ministêrio Público, os 
membros do Tribunal de Contas, os diretores e delega
dos de Polícia e os dirigenteS de autarquias, empresas 
públicas e sociedades de economia mista farão anual
mente declarações públicas de seus bens, compreenden
do imóveis, semoventes, móveis, "din-heiTo; depósitos 
bancários, ações e qualquer outra espêcie de bens ou va
lores patrimoniais. 

Parágrafo único. A decfaiação serâ feita através de 
publicação em jornal local ou,-na falta deste, de expo
sição em lugar público utilizado para divulgação de edi
tais, como Câmara de Vereadores, Prefeitura Municipal 
ou Edificio do Fórum. -

Art. 5~> Esta Lei entra em vigor na datà de sua publi
cação. 

Art. 69 Revogam-se as disposições em contrârio. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N• 3.502, 

DE 21 DE DEZEMBRO DE 1958 . 

Regula o seqUestro e o perdimento de bens nos ca
sos de enriquecimento ilícito, por influência ou abuso 
de cargo ou função. 

Art. 19 O servidor público, ou o dirigente, ou o em
pregado de autarquia que, por influência ou abuso de 
cargo ou função, se beneficiar de enriquecimento ilídto, 
ficará sujeito ao seqOestro e Perda dos" respectivoS "&ens· 
ou valores. 

§ J9 A expressão ·~servidor público" compreende to
das as pessoas que exercem na União, nos Estados, nos 
Territórios, no Distrito Federal e nos Municípios, quais
quer cargos, funções ou empregos, ciViS ou militares, 
quer sejam efetivos, quer de -nomeação ou contiato, tios 
órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo ou Judiciârio. 

§ 2~> Equipara-se ao dirigente o empregado de aUtar
quia para os fins'da presente lei, o dirigente ou emprega
do de sociedade de economia mista, de fundação instituí
da pelo Poder Público, de empresa incorpoi'ada ao patri
mônio público, ou de entidade que ieceba e aplique con-
tribuições parafiscais. - - -

Art. 211 Constituem casOs de enriquecimento ílfcito, 
para os fins desta Lei: 

a) a incorporação ao patrimônio-privado, sem as for
malidades previstas em leis, regulamentos, estatutos ou 
normas gerais e sem a indenizaçãO correspondente, de 
bens ou valores do patrimônio-de qualquer das entidades 
mencionadas no art. }9 e seus parâgrafos~ 

b) a doação de valores ou bens do patrimônio das en
tidades mencionadas no artigo }9 e seus parâgrafos a in
divíduos ou instituições privadas, ainda que de finS- assis
tenciais ou educativos, desde que feita sem publicidade e 
sem autorização prévia do órgãO que tenha competência 
expressa para deliberar a esse respeito; 

c) o recebimento de dinheiro, de bem móvel ou imó
vel, ou de qualquer outra vantagem econômica, a título 
de comissão, percentagem, gratificação ou presente; 

d) a percepção de vantagem econômica por meio de 
alienação de bem móvel ou imóvel, por valor sensivel
mente superior ao corrente no mercado ou seu valor real; 

e) a obtenção de vantagem econômica por meio da 
aquisição de bem móvel ou imóvel por preço sensivel
mente inferior ao corrente no mercado ou ao seu valor 
real; 

f) a utilização em obras ou serviços de natureza priva
da, de veículos, máquinas e materiais de qualquer natu
reza de propriedade da União, Estado, MunicípiO, enti
dade autârquica, sOciedade de econOmia mista, fUndação 
do direito público, empresa incorporada ao patrimônio 
da União ou entidade ciue receba e aplique contribuições 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção_il) 

"parafiscais e, bem assim, a dos s__erviços públicos ou em
pregados e operários de quaisquer dessas entidades. 

Parágrafo único. Para a: cal-acteriiação dÕ eilríqueci
mento ilícito, previsto ilas letras a, b, c;d, e f deste arii

-go,-deverá ser feita: a prova de que o responsável pela 
doação (letra b) ou o b_eneficiá_rio (letras a, cJ d, e e f) es
tá incluído entre as pessoas indicadã:s nO-art. 1~>-e s-eus~pa-

fãgrafos e- ainda: 
1. No caso da letra b, a de que o doador tem interes

se político ou de outra natureza quer direta ou indi!eta
- mellte possa ser ou haja sido beneficiado pelo seu ato; 

____ 2_ ___ Nos casos das letras c, de e, a de que o doador (le-
tra c), o adquirente (letra d) ou o alienante (letra e) tem 
interesse que possa ser atingido ou que tenha -sido ampa
rado por despacho, decisão, voto, sentença, deliberação, 
nomeaçãO, contrato, informação, laudo pericial, me
dição, declaração, parecer, licença concessão, tolerância, 
aUtoriZaÇão ou oi-Chim de que qualquer natureza, verbal, 
escmã õú tãcita, do beneficiário. 

Art. 311 Constitui tambêm enriquecimento tlíctto 
qualquer dos fatos mencionados nas letras c e e do art. 
29, .qU:ã.ndo praticado por quem em razão de influência 
política, funcional ou pessoal, intervenha junto às pes
soas indicadas no art. 111 e seus parâgrafos para delas ob
ter a prática de algum dos atos funcionais citados em fa
vor de terceiro. 

Art. 411 O enriquecimento ilícito definido nos termos 
desta Lei equipara-se aos crimes contra a administração 
e __ o patrimônio público, sujeitando os responsáveis ao 
processo criminal e à imposição de penas, na forma das 
leis penais -em -Vigo"r. 

Parágrafo único. É igualmente enriquecimento ilíci
to o que resultar de: 

a) tolerância oü autorização ou ordem Verbal, escrita 
ou tácita para a exploração de jogos de azar ou de lenocf
_cio; 

b) declaração falsa _em medição de serviçOs de cons
truçãO de estradas ou de obras públicas, executados pelo 
_Poder Público ou por tare(eiros, empreiteiros, subem
preiteiros ou concessionários; 

_ c) declaração falsa sobre quantidade, peso, qualidade 
ou características_ de mercadorias ou bens entregues a 
serviço público, autarquia, sociedade de economia mista, 
fundação instituída pelo PQder Público, empresa incor
porada ao patrimônio público ou entidade que receba e 
aplique contribuiÇões parafiscais ou de· qualquer deles 
recebidas _ 

Art. 511 A União, os Estados, q Distrito Federal~ os 
MunicípiO"S,--Oeni CõiriO--iSCntida:des que !ecebem e apli
cam contribuições parafiscais, as empresas-incorporadas 

- --aó patrimônio da União, as sociedades de economia mis
ta, as fundações e autarquias, al!-torizadas, institufdas ou 
criadas por qualquer daqueles governos, poderão ingres
sar em jufzo para- pleitear o sequestro e a perda, em seu 
favor, dos_ bens ou valores_correspondentes ao enriqueci
mento ilícito -âos seus servidores, dirigentes ou emprega
dos, e dos que exercem junto a elas advocacia adminis
irãtiva. 

§ I~> Apurado o enriquecimento-ilfcito·, mediante de
núncia documentada, investigação policial ou adminis
trativa, inquérito, cõnfissão ou por qualquer outro mo
do, a pes-soa jurídica de direito público ou privado inte
nissada terâ "prívativamente, pelo prazo de 90 (noventa) 
dias". o direito de ingressar em juízo. 

§ 2~> Esgotado esse prazo, qualquer cidadão serâ par
te legítima _para tomar~ iniciativa do p_rocedimento judi
cial, devendo a pessoa jurídica de direito público ou pri.._ 
vado interessada ser citada para integrar o con~raditório 
na qtialidade de litisconsorte da parte autora, bem como 
para suprir as omissões e falhas da inicial e para ãpresen
tar e indiCar os documentos ou outros meios de prova de 
que di~ponha. 

§--3'1 O pedido-de se(jüestro será processado de acor
do com o rito disposto no art. 685 do Código de Proces-
so CiViC - - -
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§ 49 Dentro em 30 (trinta) dias da efetivação do se
qUestro _e sob pena dt: perder este_a eficácia, deverá ser 
piáj,Õs{it a açãO pdnêl))al, que seguirâ o rito ordinário 
disposto nos aris-. 291 a 297 do Código de Processo CiVil 
e terf pOr objetivo a decretação de perda dos bens se
qUestrados. em favor da l?essoa jurídica autora _ou !~tis
consorte. 

§ 511 Na ação principB.l Poderâ pedido, cumulativa
mente, o ressarcimento integral de perdas e danos sofri
dos Pela PeSSOa jUrídica autora ou litisconsorte. 

Art. 61' -O juiz, O representante do Ministério PúbliCo, 
o serve_ntuârio ou· funcionário da Justiça, que _por qual
quer meio, direto ou indireto, retardar o andanlento dos 
processos a que se refere o artigo anterior ou deixar de 
ordenar ou cumprir os atas e termos judiciais nos prazos 
fixadQS por lei, ficaria inip(::didos de prosseguir funcio
ilafl_do no feito, sem prejuízo da ação penal cabível na hi-

- pótese. - . . 

Art. 71' ,!'- fórffiulã "vantagem económica'\ en:t_pre
'8ada ·nó art.-29, Íetri e, abrange-genericamente todas as 
modalidades de prestações positivas ou negativas, de que 
se beneficie quem' atifiia enriqi.Ú!C~J!le"nto iilcito. . 

Parâgrafo úniCo. A vantagem económica, sob forma 
de prestação negativa, compreende a utilização de ser
ViçOs, a locação de imóveís ou -ffióvelS, O transporte ou a 
hospedagem gratuitos ou pagos por terceiros. 

Art. 8'1 Esta Leí entrará em vi&or na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

(À Comissao de Constituiçao e Justiça.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 197, DE 1983 
_(p.~> 5.729/81, na Casa de origem) 

Altera a Lei n9 6.717, de 12 de novembro de 1979, 
que institui a modalidade de sorteio de números -
LOTO. 

O Congresso Nacional -decreta: 
Art. 19 O arL 2~> da Lei n9 6.717, de 12 de novembro 

de 1979, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 211 O resultado líquido do concurso de 
prognósticos, de Cjue trata o artigo anterior, obtido 
depois de deduzidas do valor global das apostas 
computadas as despesas de custeio e de manutenção 
do serviço, o valor dos prêmios, e a cota de previ

. ·dência Social de lO% (deZ por c-ento), incidente sobre 
- ·a~receita bruta de cada sorteiO, destina:Se-â às apli-

cações p'reVisias n-6 inciSO II do art. 311 da Lei n'~ 

6.168, de 9 de dezembro de 1974, com prioridade 
para os programas- e pfojet.oS de interesse para as re
giões menoS desenvolvidas do Pafs." 

Art. 2~> Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

ArL 311 Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÂ O CITADA 
LEI N• 6.717, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1979 

Autoriza modalidade de concurso de prognóstico 
da Loteria Federal regida pelo Decreto-lei n9 204, de 
27 de fevereiro de 1967, e dá outras providências. 

O Presiden_te da República 
Faço saber que o C_ongresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 
Art. I~> A Caixa Econômica Federal fica autorizada 

a realizar, como modalidade da Loteria Federal regida 
pelo Decreto-lei n9 204; de 27 de fevereiro de 1967, con
curso de prognósticos sobre o resultado de sorteios de 
números, promovido em datas prefixadas com distri
~uição de-prêmios mediante rateio. 

Art. 29 -0 resuftado líquido do concurso de prognós
ticos, de que trata o artigo anterior, obtido depois de de
duzidas do valor global das apostas computadas, as des-
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pesas de custeio e de manuten_c_ão_dQ serviço, o valor dos 
prêmios, e a cota de previdência Social de 5% (Cinco por 
cento), incidente sobre a receita bruta de cada sorteio, 
destinar-se-á às aplicações pfeviStas no item II âo artigo 
39 da Lei n"' 6._!"66, de 9 de dezembro de 1974, com priori
dade para os programas e projetas de interesse para as
regiões menos desenvolvidas do País. 

Art. 3~> O concurso de prognósticos de que se trata 
esta Lei será regulado em ato do Ministro de Estad_Q_d~ 
Fazenda, que disporá obrigatoriamente sobre a reali
zação do concurso, a fixação dos prêmios, o valor uni
tário das apostas, bem como sobre o limite das despesas 
com o custeio e a manutenção do serviço. 

Art. 4~' O item I do artigo 29 da Lei _n9_ 6.168, de 9 ~e 
dezembro de 1974, passa a ter a seguinte redação: 

HI- A renda líquida da Loteria Federal, em qualquer 
de suas modalidades, e da Loteria Esportiva Federal." 

Art. 5~> Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas _as disposições em coiürãrio. 

Brasília, 12 de novembro de 1979; 1589 da Indepen
dência e 919 da República.- JOÃO FIGUEIREDO
Karlos Rischbieter. 

(Às Comissões _d_e Legislação Social e de Fí
nanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 198, DE 1983 
(n9 803/83, na Casa de origem) 

Dispõe sobre a realização de concursos públicos e 
determina outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Nos concursos realizados pela Adminis

tração Pública, direta ou indireta, bem como pelas fun
dações instituídas ou mantidas pelo poder público, é 
obrigatória a divulgação das notas conferidas a cada 
candidato, mesmo que não aprovado ou qualificado. 

Art. 29- Ao divulgar o resultado, deverão órgão reali
zador do concurso exibir o gabarito ou os critériOs -utili
zados para a correçãa, das provas. 

Art. 39 Não se_confon:oand_Q_co_m o resultado atri
buído à sua ou à prova de qualquer outro candid_a_to, é 
lícito a qualquer inscrí(o pedir revisão_da prova. 

Art. 49 A não-observânCia do disposto nesta lei sujei
ta o responsável à pena pecuniária de 20_ (viitte) a 100 
(cem) vezes o valor da Obrigação Reajustável do Tesou
ro Nacional- ORTN, além da ex._oneração do cargo. 

Art. 59 -As taxas cobradas aos_ candidatos nos con
cursos previstos no art. 19 desta le_i não poderão exceder 
ao necessário_ para a realização dos mesmos. 

Art. 69 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 79 Revogam-se as disposições em contrário. 

(À Comissao de Serviço Público Civil.) 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 199, DE 1983 
(n9 263/83, na Casa de origem) 

Exclui, dentre os considerados de interesse da Se-
gurança Nacional, os Municípios de Amambaí, Antô
nio João, Arai Moreira, Bela Vista, Caracol, Co
rumbá, Eldorado, lguatemi, Ladário, Mundo Novo, 
Ponta Porã e Porto Murtinho, no Estado de Mato 
Grosso do Sul. 

O Congresso_ Nacional _decreta: . 
Art. 19 Deixam de ser considerados_ de _interesse da 

Segurança Nacional, para os efeitos da aJínea b do§ 19 
do art. 15 da Constituição Federal, os municípios de 
Amambaí, Antônio João, Arai Moreira, Bela Vista, Ca
racol, Corumbá, Eldorado, Iguatemi, Lactário, Mundo 
Novo, Ponta Porã e Porto Murtinho, no Estado de_Mato 
Grosso do Sul. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) 

Parágrafo único. O disposto neste artigo terá eficã
cia a partir da posse dos Prefeitos e Vice~Prefeitos elei
tos. 

Art. 2~> o- Tribunal Regional Eleitoral fixará data 
para eleição de seus Prefeitos e Vice-Prefeitos, n"õ-PiãZõ 
de 60 (sesserita) dias, -a contar da data da publicação des

- }a lei. 
Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publi

cação. 
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

(Às Comissões de Constituição e Justi~a, de 
Segurança Nacional e de Municípios.) 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 200, DE 1983 
(n9 5.311/81, na Cása d~ origem) 

Assegura ao guarda-noturno o direito à aposenta
doria especial aos 25 (vinte e cinco) anos de serviço, e 
determina outras provid-ências. -

O CorigreSso Nacional decreta: 
Art. J'i' ~ considerada penosa e perigosa a atividade 

profissioilal exercida pelo guarda-noturno. 
Art. 29 Fica assegurado ao guarda-noturno o direito 

à aposentadoria especial de que trata o art. 99 da Lei n~' 
5.890, de 8 de junho de 1973, aos 25 (vinte e Cinco) anos 
de serviço e~tivo nessa ativ_idade profissional. 

Art. 39 As despesas decorrentes da aplicação desta 
lei serão atendidas pelos recursos previstos no art. 69 da 
Lei nl' 3.807, de 26 de agosto de 1960. 

Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 59- Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N• 5.890, DE 8 DE JUNHO DE 1973 

Altera a Legislaç-ão de Previdência Social, e dá ou
tras providências. 

Art. 99 A aposentadoria especial será concedida ao 
segurado que, contando no mín'itrio 5 (cinco) a rios de 
contribuição, tenha trabalhado durante 15 (quinze), 20 
(vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos pelo menos, cõnforme a 
atividade profissional, em serviços que, para esse efeito, 
forem considerados penosos, insalubres ou perigOsos, 

-por decreto do Poder Executivo. 
§ 11' A aposentadoria especial consistirá numa renda 

mensal calculada na_ forma do§ 19 do art. 69 desta lei, 
aplicando-se~lhe ainda o disposto no § 39 do art. 10. 

§ 29 Reger-se-ã Pela respectiva legislação especial a 
-~:?ose~ta_doria dos aeronautas e a .dos jornalistas profis
SJonais. 

LEI N• 3.807, DE 26 DE AGOSTO DE 1960 

Dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência So
cial. 

TITULO IV 
DO CUSTEIO 
CAPITULO I 

Das Fontes de Receita 

Art. 69. O custeiO--da Pr_evidência Social será atendi
do pelas contribuições: 

I - dos segurados empregados, avulsos, temporãrios 
e domésticos, na base de 8% (oito por cento) do respecti
vo salário de contribuição, nele integradas tQdas_as_im
portâncias recebidas a qualquer título; 

II - dos segurados de que trata o § 29 do _art. 22, em. 
percentagem do respectivo vencimento igual à que viga-
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rar para o Instituto de Previdência e Assistência dos Ser~ 
vidores do Estado, com o acréscimo de I% (um por cen
to) para o custeio dos demais benefícios a que fazem jus e 
de 2% (dois por cento) para a assistência patronal; 

III -dos segu-rados autónomos, dos segurados facul
tativos e dos que se encontrem na situação do artigo 9~', 
na base de 16% (_dezesseis por cento) do respectivo' sa
lário de_ contribuição; 

IV- dos servidores de que trata o parágrafo únic"o do 
art. 31', na base de 4% (quatro por cento) do respectivo 
salário de contribuição; 

(Às Comissões de Legislação Social e de Fi
nanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 201, DE 1983 
(n9 287/83, na Casa de origeffi) 

Exclui, dentre os considerados de interesse da Se
gurança Nacional, o Município de Três Lagoas, no 
Estado de Mato Grosso do Sul. 

O Co_ngresso Nacional decreta: 
Art. l9 Deixa de ser considerado de interesse da Se

gurança-Nacional, para os efeitos da alínea b do§ l'i' do 
art. 15 da Constituíção FederaJ, o município de Três La
goas, no Estado de Mato Grosso do Sul. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo terá eficá
cia a pãrtir da posse do Prefeito e V ice--Prefeito eleitos. 

Art. 29 O Tribunal Regional Eleitoral fixará data 
para eleição do Prefeito e respectivo Vice~Prefeito, no 
j:ir'ãzõ de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação desta 
lei. 

Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação. 

Art. 4<?. Revogam-se as disposições em .contrârio. 

(Às Comissões âe ConstitUição e Justiça, de Segu
-rança Nacional e de Municípios.) 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 202, DE 1983 
(n9 5.109/81, na Casa de origem) 

.Regula o exercício da profissão de Motorista, e de
termina outras providências. 

d Congresso Nacional decreta: 

CAPITULO I 

Introdução 

Art. 19 O exercício da profissão de Motorista é dis
Ciplinado -pela preSente lei, e, suPletivamente, pelas de
mais normas de proteção ao trabalho, e das relativas ao 
trânsito. 

CAPITULO 11 

Das Definições 

Art. 29 Motorista é o profissional habilitado nos 
termos da legislação de trânsito, encarregado do traba
lho de diiigii veículo automotor para transporte de pes~ 
soa, de passageiros, ou de carga. 

Parágrafo único. O motorista de veículo automotor 
para trasporte de pessoa e carga se equipara ao motoris~ 
ta de veículo de transporte de passageiro. 

Art. 39 Jornada de trabalho é o período compreen~ 
dido entre o momento em que o Motorista se apresenta 
para trabalhar no lugar e hora designados pelo emprega
dor e o momento em que deixa o trabalho, sem mais res
ponsabilidades por sua execução. 

Art. 49 Tempo de serviço é todo o tempo de duração 
da jornada de trabalho, excluído o tempo dos intervalos 
para descanso. 
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Art. 59 Tempo de direção é toda a parcela de tempo 
de serviço durante o qual o Motorista se encontra co-n
duzindo o veículo. 

Art. 6'l Intervalo para descanso é o espaço de tem
po, no decurso da jornada de trabalho, entre periodos de 
trabalho contínuo de direção, destinada a descanso ou 
alimentação _do Motorista, fora do veículo ou, no caso 
de trabalho em equipe, destinado ao descanso do Moto
rista que não estiver realizando trabalho de direção, no 
interior do veículo, em poltrona-leito ou similar. 

Art. 7'~ Período de descanso é o tempo entre duas 
jornadas consecutivas de trã.balho, destinado ao descan
so do Motorista, com afastamento do serviço, e desfruta
do preferentemente no local de residência. 

Art. 8"' Horas suplementares constituem o acrésci
mo de tempo de serviço ao horário normal de trabalho, 
não exce_dente de 2 (duas) horas, cuja prestação fica con
dicionada à existência de acordo escrito entre o emprega
dor e o Motorista, de contrato coletivo de trabalho ou de 
decisão normativa- quando for o caso - nos quais se 
estipule remuneração especial. 

DIÁRIO DO CONGR~SSO NACIONAL(Se~o II) 

desfrutados, obrigatoriamente, em serviços roçloviãrios, 
nos pontos de parada aprovados pelo Departamento 
Nacional de_ Estradas de Rodagem - DNER, e em ser
viços semi-urbanos, nos terminais das linhas. 

§ l'>' _ Para efeito do estabelecido no caput deste arti
go, constituem serviço rodoviários e-semi-urbanos: 
- f -=Serviço Rodoviãrio- Serviço de transporte inte
restadual ou internacional desenvolvido em percurso 
com extensão geralmente superior a 75 Km (setenta e 
cinco quilómetros), no qual não ê perniltido o transporte 
de passageiros em pé; 

1_1- Serviço Semi-Urbano- Serviço de transporte 
interestadual ou internacional, no qual, sob expressa au
torização do bepartarilento NaCional de-- Estradas- de 
Rodagem- DNER, ê permitido o transporte de passa
geiros em pé, desenvolvido em percurso com extensão 
mã~ima de 75 Km, atendendo basicamente loCãiidades 
que constituem o mesmo mercado de trabalho. 

§ 2Y A duração do intervalo para descanso será de 
quarenta minutos, quando o me-smo se des-tinar à re
feição do Motorista. 

Art. 9~" Hora excedentes constituem o acréscimo de 
tempo de serviço, independentemente de acordo ou con
trato coletivo, para fazer face a mOiíVoS- áe força maior,--
tais como a conclusão de viagens interrompidas e a pres
tação de sQcorro em casos de acidentes em viagem, quan-

§ 3'>' bO período contínuo de tempo de direção, referi
do neste artigo. poderã, -a critêrio do DNER e mediante 
autorização em cada caso, sú ampliadO atê no ffiãximo 
de 5 (cincofhOiãS, quando for possível, nesse teinpo, 
atingir-se o ponto terminal de viagem ou perito de seção 

do se der a hipótese. 

CAPITULO III 

Da Duração do Trabalho 

Art. 10. O tempo normal de serviço do Motorista-de 
veículo de transporte coletivo de passageiros, urbano, in
terestadual e internacional ê de 7 (sete) horas, e o tempo 
normal de direção ê de 6 horas (seis) horas. 

Art. 1 I. O Motorista de transporte de carga tem a 
jornada de trabalho de 8 (oito) horas, e o tempo normal 
de direção de 7 (sete) horas .. 

Parágrafo único. No trabalho re3.11zado por equipe 
de Motorista, proceder-se-à ao revezamento após cada 
período de, no mãxiri10, 4 (quatro) horas contínuas de 
tempo de direção. 

Art. 12. O tempo normal de serviço poderã ser 
acrescido, no mãximo, de: 
I- 2 (duas) horas suplementares, no serviço rodo

viário, quando a conduçãO-do veículo estiver a cargo de 
um só Motorista; 
II- l (uma) hora suplementar, para cada Motorista, 

no serviço rodoViário executadO pcir equiPe ou para:"'"" o 
Motorista urbano. 

Parágrafo único. _As horas suplementares poderão 
ser acrescidas, total ou parcialmente, ao tempo de di
reção. 

Art. 13. A hora de trabalho noturno, assim com
peendido o executado entre as dezoito horas de um dia e 
as seis horas do dia seguinte, seiâ coniputada como de 52 
min. 30 seg. (cinqUenta e dois minutos e trinta segUndos). 

Art. 14. Em qualquer período de 7 (sete) dias, como 
tal entendido 168 (cento e sessenta e oito) horas consecu
tivas, o Motorista de trasporte coletivo de passageiros 
urbano, interestadual e internacional não poderã prestar 
serviços por tempo total, acumulado, superior a 50 (cin:.. 
qüenta) horas. 

CAPITULO IV 

Das Interrup~ões do Trabalho 

SEÇÃO l 

Dos lntervalos para Descanso 

Art. 15. A cada período contínuo de tempo de di
reção de atê 4 (quatro) horas, no máximo, cOrresponderã 
intervalo para decanso dos Motoristas referidos no art. 
10 desta lei, com duração de 20 (vinte) minutos, a serem 

--coincidente com ponto de parada aprovado pelo DNER. 
Art. 16. No trabalho executado por equipe, assegu

rada a mesma duração de intervalo para descanso, as re
feições deverão ser tomadas, por ambos os seus integran
tes, em ponto de parada. 

SEÇÃO ll 

Dos Períodos de Descanso 

Art. 17. Entre duas jornadas de trabalho haverá, 
para o Motorista, um período de descanso mínimo de 11 

-(onze) horas. 
Parágra único. O período de descanso serâ acrescido 

de tantas horas quantas forem as horas excedentes traba
lhadas na jornada precedente, que excedam o tempo nor
mal de serviço acrescido das horas suplementares. 

Art. 18. _O períodO-de descanso será gozadO, de pre
ferência,- no local onde o Motorista tive!- -reSidência. 

§ l'>' Quando a natureza do serviço não permitir que 
o_- desCanSo --sejã. g-oútdo no local de residência do Moto
rista, a empresa fica obrigada a propocionar-lhe, e por 

---sua conta, instalações adequadas no local designado 
para tal fim. 

§ 2"' ~Quando o DNER constatar que as instalações a 
que se refere õ-§ "fli deste artigo não forem adequadas a 

- -suas finalidades, abrirá _Er~zo à empresa para cumpri-
mento das exigências que entendei' catiíveis. --

SEÇÃO~lll 

Do Repouso Semanal Remunerado 

Art. 19. O repouso semanal remunerado do Moto
ri_s_tª d_everã ser gozado preferentemente no local em que 
tiver, residência, mas obrigatoriamente neste local, duas 
vezes por mês. 

Parágrafo único. A duração do repouso semanal re
munerado serã de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas, 
sem prejuízo do 8ozo conjunto daS 11 (onze) horas do 
perlodo de descanso (art. 17) a que o Motorista tem di
reito depois da jornada de trabalho imediatamente ante
rior, perfazendo, assim, um mínimo de_35_(trinta e cinco) 
horas consecutivas fora de serviço. 

CAPITULO V 
Da Remuneração 

Art. 20. O salâriO Profissional do Motoristã"-terâ o 
valor equivalente a 3 (três) salários mínimos. 
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Art. 21. -O pagamento alusivo às horas extras obe
decerã à seguinte tabela: 

a) o valor da l' hora extra serâ aditado de mais 30% 
(trinta por cento); 

b) o da 2•, de mais 40% (quarenta por cento); 
c) o da 3•, de mais 50% (ciri.qU6nta por cento); 
d) o da 4•, de mais 60% (sessenta por cento); 
e): o da 5•, ~e mais 80% (oitenta por cento)~ 
f) e da 6•, em- diante, de mai_s "too% (ce~ por Cento}. 
P3.rágraf0 único. O valor da hora noturna serâ acres-

cido de mais 20% (vinte por cento) sobre o da hora extra. 
Art. 22. O empregador que acordar com o Moto

rista de caçambas ou veículos de transporte de passagei
ros na retribuição de seus- serviços mediante produtivida
de, ficará sujeito ao pagamento em dobro do respectivo 
salârio. · 

Art 23. São aplicãveis ao Motorista as demais dis
posições relativas a remuneração previstas- nos arts. 457 
a 467 da Consolidaçã'? _<!as_ Lei~ do Trabalho. 

CAPITULO V! 
Das Férias Anuais 

Art. 24. É assegurado ao- Motorista o direito a 
ferias anuais, nos termOs do Capítulo II da Consolidação 
das Leis do Trabalho, consoante a redação que lhe im
primiu o Decreto-lei n'>' 1.535, de 13 de abril de 19n. 

Art. 25. O __ emPregador que deixar de_ conceder 
férias ao Motorista que às mesmas fizer jus ficará obriga
do a pagar-lhe importância correspondente ao quádru~ 
pio da quantia relativa às mesmas. 

CAPITULO VIl 
Do Controle do Trabalho 

Art. 26. O exercício do trabalho dos Motoristas 
nos serviços de linhas interestaduais e internacionais será 
controlado através de papeletas denominadas .. Guias de 
Serviço"- modelo jâ estabelecido pelo DNER- nas 
quais a razão social e o endereço da_ sede da empresa, 
completos, serão impressos tipografkaniente. 

§ 1 '~ As guias de serviço serão impressas, pelas em~ 
presas, em jogos de duas vias, a primeira das quais, obri
gatoriamente, na cor branca e destacável. 

§ 2Y Os jogos de gUias de serviçO deVerão ser numc> 
rados, tipografica ou mecanicamerite, em ordem crescen
te, e encadernados em blocos com trinta e cinco jcigos, 
destif!ando-se, cada bloco, à utilização por um único 
Motorista, pessoal e intransferivelmente, durante um 
mês. 

§ 3'>' Será destinado, pelas empresas, à utilização de 
cada Motorist~; durante um mesmo mês, somente um 
bloco de guias de serviço, o qual serã utílizado em quais
quer linhas ou viagens em que o mesmo opere. 

§ 4'>' Para que possa executar trabalho de direção de 
veículo, o Motorista será obrigado a trazer consigo seu 

- bloco de guias de serviço correspondente ao mês em cur
so e, também, atê o sétfmo dia de cada mês, o bloco cor~ 
respondente ao mês anterior, os quais deverão ser exibi
dos à fiscalizaÇão sempre que solicitados. 

§ 5Y A empresa inscreverá na guia de serviço corres
pondente, quando do início de cada jornada de trabalho, 
os dados relativos ao início âa jornada e à situação espe
cial (trabalho em equipe), se for o caso. 

§ 6Y O Motorista anotarâ na guia de serviço, ao tér
mino de cada etapa da jornada de trabalho (serviço na 
direção, serviçO fora dã- diW;ão, do Veiculo ou intervalo 
para descanso) o período de tempo correspondente e as 
anormalidades porventura ocorridas. 

§ 7"' Ao final da jornada de trabalho, o Motorista as~ 
sinará a guia, fará 91trega do bloco à empresa, para que 
a mesma VerifiqUe as ã.no"tàçõCS por ele feitas, complete 
as informações necessáriãs, inclusive as referentes ao tér
~ino da jornada, vise a guia, destaque a primeira via da 

-me_sma e recolha O b-iOcõ, pãra devolução quando do iní
cio ·da jornada de trabalho seguinte. 
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§ 89 A primeira via da guia de serviço utilizada em 
cada jornada de trabalho, após destacada pela empresa, 
deverá ser arquivada pela mesma atê que o bloco corres~ 
pendente ao mês, com as segundas vias das guias, que 
não poderão ser dele destacadas a não ser pela fiscali
zação, seja recolhido definitivamente pela empresa, a 
partir do citado dia do_mês subseqUente. 

§ 99 Os blocos mensais de guias de serviço, apos re
colhidos pela empresa, deverão permanecer em poder da 
mesma, à disposição da fiscalização do DNER, pelo pra
zo de 90 (noventa) dias. 

§ 10. A guia de serivço não poderá ser alterada ou 
modificada pela empresa, nem conter emendas, rasuras 
ou borrões, admitindo-se, entrentanto, que sejam anota~ 
das observações quanto a inc_orreções no se_u preenchi
mento pelo Motorista, se existentes. 

§ 11. Durante o_ período em que estiver sendo utili
zado pelo Motorista, o bloco de guias de serviço deverá 
ser mantido protegido em capa de material plásticO, ob
jetivãndo evitar sua danificãção. 

§ 12. Os blocos mensais de guias de serviço, a serem 
utilizados pelos Motoristas, deverão ser previãmente va
lidados pelo Distrito Rodoviário Federal competente, na 
forma de instruções baixadas ou que venham a ser expe
didas pelo DN ER. 

Art. 27. O trabalho dos Motoristas de ônibus de li
nhas urbanas terá. o mesmo controle previsto no artigo 
precedente, mas sob a fiscalização das autoridades com
petentes locais. 

Art. 28. A admissão dos Motoristas referidos no 
art. 1 O desta lei será condicionada à prêvia observância 
das seguintes exigências, sem-prejuízo de outras estatu[
das na legislação trabalhista e na de trânsito: 
I- estar o Motorista devidamente habilitado para 

conduzir veículo de transporte coletivo, de acordo com a 
legislação _de trânsito_ viE:iriff:; 

II - bom currículo profissional, atestado por certi
dões fornecidas pelas autoridades competentes ou por 
declarações de empregadores anteriores; 

III- aprovação em exames técnico-profissionais, nos 
quais se apurarão seus conhecimentos sobre veículos de 
transporte coletivo e sua perícia- em cOnduzi-los; 

IV - aprovação em exames de sanidade física e men
tal, e psicotécnico, que atestarão suas reais possibilida
des tisicas, mentais e psicológicas para o exercício da di
reção e trato com o público. 

§ 19 O exame técnico-profissional, abrangendo ave
rificaÇão de prática de direçãO, inclusive em estradas, e 
de conhecimentos sobre a legislação de trânsito e conhe
cimentos técnicos do veículo, será realizado por profis
sionais experientes, chefes de serviço das empresas de 
transporte, que, em formulário próprio, por eles firma· 
do, consignarão os iesultados obtidos, para arquivo e 
consulta, na respectiva Seção de PessoaL 

§ 29 Os exames de sanidade física e mental e psico· 
técnico fiCarão a cargO, respectivamente-, de médicos e 
psicólogos credenciados pela empresa, devidamene habi
litados e que disporiliam, -para tcirito, de meios aâequa
dos, sendo seus resultados consignados em laudos devi
damente firmados pelos profissiOnais reSponsâveis. 

Art. 29~ _Constituem ünpedimento ao exercício do 
trabalho de direção de veiculo _de transporte coletivo: 

a) perda total de qualquer membro superior ou 
inferior; mesmo qUe substituído por aparelho de prótese, 
ou de parte de membro-, desde que sua falta possa 
interferir OOin a segtii'ança e Controle necessários ao 
trabalho de direção; 

b) diabetes mellitus requerendo controle po~ insulina; 
c) história clínica comProvada de· doença cardíaca 

hipertensiva, lesões oro-vasculares (mesmo 
compensadas); processos isquemicOs do miocârdio, 
angina pectoris, írlsilficiência coronari3.na; Cafdiopatia 
chagâsica, dissociação auriculo~ventricular e toda a 
história clínica pas-sada ou presente de moléstia cãrdio-
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vascular que se possa acompanhar de sfncope, dispnéia 
ou colapso; 

d) tuberculose de qualquer etiologia ou outra qualquer 
doença infecto-contagiosa; 

e) neoplasias; 
O enfizema pulmonar que possa interferii: com a força 

e habilidade de djrigir e controlar um veículo automotor;_ _ 
g) epilepsia ou outra qualquer condição que possa 

causar perda de consciência ou diminuição da habilidade 
para dirigir e controlar veículo automotor; 

h)_ enfermidade de natureza mental ou nervosa, 
orgânica Ou fwicionai, ou disfunção psíquica que pÕssa 
interferir -na habilidade e segurança para dirigir-- e 
controlar veiculo automotor; 

i) doença reumâtica, muscular, neuromuscular ou 
vascular que possa interferir com a habilidade e 
segurança para dirigir e controlar veiculo automotor; 

j) as seguintes enfermidades ou deficiências vísuais: 
1 - todas as enfermidades oculares evolutivas ou 

cicatriciais -que reduzam ou venham a reduzir de 
qualquer maneira o rendimento visual, assim como 
quaisquer distúrbios de motilidade que interfiram 'com o 
confortável exercfcio da binocularidade; 
2- aCUidade inferior a 1 (um) num olho e a 0,7 (sete 

_décimos) -no outro, ·sem- correção. Com correção, que 
não deve ultrapasSar de rUais de quatro diontrias 
pOSitivas ou negativas, a visão deverâ ser, no mínimo, 
normal num olho e de 0,7 (sete décimo) no outro; 

3 - campo VisUal no plano meridiano horizontal, de 
cada olho, inferior a sessen~a graus do_ lado nasal e a 
-oitenta graus do lado temporal; 

4 - senso cromãtico apresentando alterações que 
comprõmetam a, identificação_ das cores utilizadas na 
sinalização de trânsito, em qualquer situação; 

5 - visão estereoscópica fora dos limites da 
normalidade; 

6 - visão noturna e resistência ao ofuscamento fora 
dos limites da normalidade; 

7 - visão monocular; 
I) - perda de audição, em qualquer dos ouvidos, 

superior a quarenta decibéis, que não possa, com o uso 
de aparelho corretor, ser mantida abaixo d_Q referido 
limite. O -exame de acuidade auditiva serâ efetuado 
quando o Motorista, no exame clínico, apresentar 
dificuldade para ouvir ou entender; 

m) uso de psicotrópicoS, narcóticos e quaisqUer drogas 
que criem dependência; 

n) alcoolismo crôniCo. 

CAPITULO VIll 
Do Controle da Saúde 

ArL_ 30. Além dos exames de sanidade_ tisica e 
mental, realizados por ocasião de sua admissão, o 
empregador deverá submeter, periodicamente, seus 
Motoristas a ri.ovo exame de sanidade física e mental: 

a) rotineiramente, de dois em dois anos, quando o 
Motorista contar menos de 30 (trinta) anos de idade, e de 
ano em ano, com eletrocardiograma obrigatório, 
-quando o Motorista houver excedido aquela idade; 

b) sempre que o Motorista tiver-se envolvido em 
acidente grav-e, assim considerado aquele de que resulte 
uma ou mais vítimas fatais ou com lesões graves e, ainda, 
quando houver participado de repetidos acidentes, de 
quaisquer outras conseqüências. 

§ l'<' Ocorrendo qualquer das hipóteses referidas na 
alínea h do art. 29 desta lei, o Motorista deverâ ser 
submetido, também, a novo exame psicotécnico, 
somente podendo voltar ao serviço se for considerado_ 
apto. 

§ 2'<' As despesas relativas aos exames de sanidade 
fisica e mental e psicotécnico; tanto os realizados por 
ocasião da admissão do Motorista quanto os que vierem 
a ser pro_cedidos para atendimento do disposto neste 
artigo, correrão às expensas da empresa. 
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Art. ~.1. Relativamente a todo Motorista julgado 
apto psicologicamente para dirigir ou continuar 
dirigindo veículo de transporte coletivo de passageiros, o 
psicólogo examinador fornecerá à empresa o- competente 
laudo, do qual o médico responsâvel pelo exame de 
sanidade flSica e mental deverâ tomar conhecimento. 

Art: 32. Relativamente a todo o Motorista que for, 
após Julgado apto psicologicamente, também julgado 
apto física e mentalmente para dirigir ou continuar diri· 
gindo veículo de transporte coletivo de passageiros, o 
médico examinador fornecerã à empresa o competente 
laudo e o certificado de aptidão em exame de sanidade 
física e mental e psicotécnico, por ele firmado, com indi
cação do_ número de seu registro no Conselho Regional 
de Medicina. 

§ ]9 Os laudos referentes aos exa:mes 
psicotêcnicos -e -de sanidade tisica e mental deverão ser 
arquivados na Seção de Pessoal da empresa, quando for 
o caso. 

§ 29 O certificado de aptidão. em exames de 
sanidades tisica e merital e psicotécnico~ referido neste 
artigo, será-impresso de acordo com o modelo da Norma 
Complementar n9 18/Dr. T., R., do DNER, e dele. 
constarão, além de fotografia recente do Motorista, as 
datas de realização dos exames psicotécnico e de 
sanidade física e mental, e a de expiração da validade 
deste último. 

§ 39 O porte do certificado vâlido de aptidão em 
exame de sanídade física e mental e psicotécnico é 
condição obrigatória e essencial para o exercfcio do 
trabalho de direção de veículo. 
Art. 33. Verificado, através de exames de sanidade 
fisica e mental e psicotécnico, que o Motorista não reúne 
condições para continuar no exercício do trabalho de 
direção de veículo automotor, deverá ser ele 
encaminhado ao órgão competente do Sistema Nacional 
de Previdência e Assistência Social- SINPAS, para os 
fins de direito. 

CAPITULO IX 
Da Fiscalização e das Penalidades 

Art. 34. Para controle das disposições da presente 
lei, relativamente aos _serviços rodoviários _de linhas 
interestaduais e internacionais, serâ obrigatória a 
exibição: 

I - pelos Motoristas, sempre que solicitada pela 
fiscalização, do bloco de guias de serviço e do certificado· 
de aptidão- em exames de sanidade física e mental e 
psicotécriico, de que cuidam os arts. 15 e 27 desta· lei; 

II - pelas empresas, dos formulârios relativos aos 
exames técnicos;.profissionais referidos no§ J9 do art. 28 
desta lei, e dos laudos dos exames psicotécnicos e de 
sanidade física e mental, referidos no § 29 do art. 28 desta 
lei, sempre que solicitada através de expediente regular 
oriundo de autoridade competente do DNER. 

Art. 35-. - Sem prejuízo da aplicação das penalidades 
previstas na legislação de trânsito e no Regulamento 
baixado com o Decreto n9 68.961, de 2l de julho de 1971 
e alterado pelos Decretos n9s 71.984, de 21 de março de 
1973 e 81.219, de 16 de janeiro de 1978, a fiscalizaçilo 
deverã, observadas, quando for o caso, as disposições 
dos artigos e desse Regulamento: 

1 - lmPedir o início da viagem: 

a) quando o Motorista não exibir o bloco de guias de 
serviço ou o certificado de aptidão em exames de 
sanidade física e mental e psicotécnico; 

b) quandO o bloco de guias de serviço exibido pelo 
Motorista não estiver devidamente validado pelo 
DNER; 

--c) quafldó eXPífado prazO de validade do exame de 
sanidade fisica e mental, consignado no correspondente 
-certificado; 



Outubro de 1983 . DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção II) 

d) quando o Motorista apresentar evidentes sinais de 
embriaguez alcoólica ou de estar sob 'efeito de substância 
tóxica de qualquer natureza; 

e) quando o Motorista não houver desfrutado de todo 
o tempo fixado para o período de descanso mínimo após 
a jornada de trabalho imediatamente anterior. 

II -interromper a viagem no primeiro ponto de seção 
ou de parada: 

a) quando o Motorista não exibir o bloco de guias de 
serviço ou o certificado _de aptidão em exames de 
sanidade física e mental e psicotécnico; 

b) quando o bloco de guias de serviço exibido pelo 
Motorista não estiver devidamente validado pelo 
DNER; 

c) quando expirado o prazo de validade do exame de 
sanidade fisica e mental, consignado no correspondente 
certificado; 

d) quando o Motorista não houver desfrutado de todo 
o tempo fixado para o período de descanso mínimo após 
a jornada de trabalho imediatamente anterior; 

e) quando a· Motorista estiver- diri&írido por tempo 
superior ao permitido, excetuados os casos de força 
maior. 

III - interromper imediatamente a viagem: 
a.) quando o Motorista apresentar evidentes sinais de 

embriaguez alcoólica ou de estar sob efeito de substância 
tóxica de qualquer natureza. 

Parágrafo único. Semp-re que, em -ra-zão de 
inobservância desta lei, lavrar autuação, impedir o iníciO 
ou determinar a interrup-ção da viagem, a fiscalização, 
conforme o caso, visará a guíii õti guiãs de serviço que 
revelarem a infração ·ou apreenderã o certificado de 
aptidão em exames de sanidade física -e mental e 
psicotécnico vencido_. -

Art. 36. Sem prejuízo das disposições desta lei, os 
empregadores deverão observar e fazer cumprir, no que 
for aplicãvel, as normas de segurança, higiene, medicina 
do trabalho e prevenção de acidentes estabelecidas pela 
legislação trabalhista, especialmente as constantes da 
Portaria MTPS n9 31, de 6 de abril de ·1954, da Portaria 
DNSHT n9 27, de julho de 1972, e as demais prescrições 
legais pertinentes a tais matérias,· Cuja fiscalização SC:rá 
exercida pelas autoridades competentes dos Ministêrlos 
do. Trabalho e da Previdência -e AssistênCia Social. 

Art. 37. os motoristas condutores de veícUlos 
destinados ao transporte urbano de passageiros, 
condutores de caminhões, de táxis, seja do sexo 
feminino, seja do masculirio, terão direito de aposentar
se, aos 25 (vinte e cinco) anos de trabalho, com salário 
integral. 

Art. 38. O Poder Executivo baixará o Regulamento 
desta lei no prazo de 90 (noventa) dias, contados da d~ta 
de sua publicação. 

Art. 39. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 40. Revogam-se as disposiçõeS em contrário. 

LEGISLAÇÀO CITADA 

DECRETO-LEI N• 1.535 _ 
DE 13 DE ABRIL DE 1977 

Altera o CapítulO IV do Título [[ da Consolidação 
das Leis do Trabalho, relativo a férias, e dá outras 
providências 

O Presidente da República, no uso da atribuição que 
lhe confere§ 19 do artigo 29 do Ato Institucional n9 5, de 
13 de dezembro de 1968, tendo em vista o artigo 182 da 
Constituição e o disposto no Ato Complementar n9 102, 
de 1' de abril de 1977, decreta: 

Art. J9 O capítufõ IV-d0Títll10 II da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 

5.452, de 19 de mai'! de 1943, passa a vigorar com a 
seguinte redação: -

CAPITULO IV 

Das férias Anuais 

SEÇÃO i 

1;)4? Direito a Férias e da sua Duraçilo 

Arl. 129. Todo empregado terá direito anualmente 
ao gozo de um período de f'erias, sem prejufzo da 
remuneração. 

Art. 130. - Aj-,-ós cada perfodo de 12 (doze) meses de 
vigência do contrato de trabalho, o empregado terá 
direito a férias, na seguinte proporção: 
I- 30 (trinta) dias corridos, quando não houver 

faltado ao serviço mais de 5 (cinco) vezes; 
II- 24 (vinte e quatro) dias corridos, quando houver 

-tido 6 (seis a 14 (quatorze) faltas; 
lll- 18 (dezoito) dias corridos, quando houver tido 

-de 15 (quinze) a 23 (vinte e três) faltas; 
IV -l2 (doze) dias eo:rridos, quando houver tido de 

24 (vinte e quatro) a 32 (trinta e duas) faltas. 
§ J9 1:: vedado descontar, do período de férias, as 

faltas do empregado ao serviço. 

DECRETO-LEI No 5.452, DE 1' DE MAIO DE 1943 

Aprova a Consolidação das Lei do Trabalho -
CLT. 

CAPITULO II 

Da Remuneração 

Art. 457. Compreendem-se na remuneração do 
empregado, para todos os efeitos legais, além do salário 
devido e pago diretamente pelo empregado, como 
contraprestação do serviço, as gorjetas que receber. 

§ )Q Integram o salário,não só a importânq:ia fixa 
estipulada, como também as comissões, percentagens, 
gratificações ajustadas, diárias para viagem e abonos 
p3gos pelo empregador. 

§ 29 Não se _incluem nos salãrios as ajudas de custo, 
assim como as diãrias para viagem que não excedam de 
cinqUenta por cento do salário percebido pelo 
empregado. -

§ 39 Considera-se gorjeta não só a importância 
espontaneamente dada pelo cliente ao empregador, 
como também aquela que for cobrada pela empresa ao 
cliente, como adicional nas contas, a qualquer título, e 
deStinada a distribuição aos empregã.dos. 

Art. 458. Além do pagamento em dinheiro, 
compreende-se no salário, para todos os efeitos legais, a 
alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações 
in natura que a empresa, por força do contrato ou dO' 

_ costu_me, fornecer habitualmente ao empregado. Em 
caso algum será permitido o pagamento com bebidas 
alcoólicas ou drogas nocivas. 

§ 19 Os valores atribuidos às prestações "in natura" 
deverão ser justos e razoáveis, não podendo exceder, em 
cada caso, os dos percentuais das parcelas componentes 
do salário mínirrio (arts. 81 e 82). 

§ 29 Não serão considerados como salârio, para os 
efeitos previstos neste artigo, os vestuários, 
equipamentos e _out!os _acesSórios fornecidos ao 
empregado e utilizados no loca

1
1 de trabalho, para a 

prestação dos respectivos serviçOs. 
_ Art._ 459. O pagamento do salário, qualquer que seja 
~ modalidade do trabalho, não :deve ser estipulado por 
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peóodo superior a um mês, salvo no que concerne a 
comissões, percentagens e gratificaÇões. 

Parágrafo único. -Quando o' pagamento houver sido 
estipulado por mês, deverá ser efetuado, o mais. tardar, 
até o décimo dia úiil do mês subseqUente ao vencido. 
Quando. houver sido estipulado por quinzena ou 
senamã, deve ser efetuado-até o q-uii1to dia útil. 

Art. 460. Na falta de estipulação do salário ou não 
havendo prova sobre a importância aj!lstada, o 
empregado terá direito a perceber salário igual ao 
daquele que, na mes~a empresa. fizer serviÇo 
equivalellte, Ou do que for habitualmente pago paí'â 
serviço semelhante. ' 

Art. 461. Sendo idêntica a função, a todo trabalho 
de igual valor, prestado ao mesmo empregãdór. na 
mesma localidade, corresponderã igual salário, sem 
distinção de sexo, nacionalidade ou idade. -

§ }9 Trabalho de igual valor, para os fins deste 
capítulo, será o que for feito com igual produtividade: e 
com a mesma perfeiijião técnica, entre pessoas cuja 
diferença de tempo d~ serviço não for superior a dois 
anos. I 

§ 2'1 Os dispositivÓs deste artigo nãO- ·prevalecerão 
quando o empregador ti~er pessoal organizado em 
quadro de carreira, hipótese em que as promoções 
deverão obedecer aos critérios de antigiJidade e 
merecimento. 

~~-,-§ 3'~ No caso do parãgrafo anterior, as promoções 
deverão ser feitas alternadamente por merecimento e por 
antigiJidaâe, dentro de cada categoria profissional. 

§ -49 O trabalhadOr readaptado em nova funçãO, por 
motivo de defiéiência física ou mental atestada pelo 
órgão cómpetellfe' da Previdência Social, não servirã de 
paiadigma para fins de equiparação salarial. 

. -
Art. 462. Ao empregador é vedado efetuar qualquer 

desconto nos salários do empregado, salvo quando este 
resultar de adiantamentos, de dispositivos de lei ou de 
contrato co1etivo. 

§ 19 Em caso de dano causado pelo empregado. o 
desconto será lícito, àesd·e que esta possibilidade tenha 
sido acordada ou na oc~rrência de dolõ do empregado. 

§ 29 É vedado à e~presa que mantiver arm~ém 
para venda de mercadorias aos empregados ou se,rviços 
destinados a proporcionar-lhes prestações "in riatura" 
exercer qualquer coaçãO ou induzimento no séntido de 
que os empregados se utilizem do armazém ou dos ser
viços. 

§ 39 Sempre que não for possível o acesso dos em
pregados a armazéns' ou serviços não mantidos pela Em
presa, é lícità à autoridade comp~ente determinar a 
adoção de medidas adequadas, visando a que as merca

·dorias sejam vendidas e os serviços prestados a preços 
razoáveis, sem intuito de lucro e sempre em beneficio dos 
empregados. 

§ _ 4? Observado o disposto neste capítulo, é vedado 
às empresas limitar, por qualquer forma, a liberdade dos 
empregados de dispor do seu salário. 

Art. 463. A prest:;ação em espécie do salário será 
paga em moeda correhte do País. 

Parágrafo único. Ç> pagamento do salário realizado 
com inobservância de~te artigo considera-se como não 
feito. 

Art. 464. O pagamento do salário deverá ser efetua
do contra recibo, assinado pelo empregado; em se tra
tando de analfabeto, mediante sua impressão digital, ou, 
não sendo esta possível, a seu rôgo. 

Art. 465. O pagamento dos salários será efeiuado 
em dia útil e no local do trabalho, dentro do horãrio do 
serviço ou imediatamente após o encerramento deste. 

ArL 466. O pagamento de comissões e percentagens 
só é exigível depois de ultimada a transação a que se refe
rem. 

§ 19 Nas transações realizadas por prestações suces~ 
sívas, é exigível o pagamento das percentas'ens e comis-
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sões que lhes disserem respeito proporcionahriente-à res
pectiva liquidação. 

§ 2'>' A cessação das relações de trabalho não preju
dica a percepção das comissões e percentagens devidas 
na forma estabelecida por este artigo. --~-

Art. 467. Em caso de rescisão do contrato _de traba
lho, motivada pelo empregador ou pelo empregado, e 
havendo controvérsia sobre parte da importância dos sa
lários, o primeiro é obrigado a pagar a este, à data do seu 
comparecimento ao tribunal do trabalho, a parte inCori
troversa dos mesmos salários, sob pena de ser, quanto a 
essa parte, condenado a pagá-la em dobro. 

(Às Comissões -de Legislação Social, de Saúde e 
de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O Expediente 
lido vai à publicação. 

Sobre a mesa projeto de lei que vai ser liôo.Pelo sr:··ii'M 
Secretário. 

E lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 264, DE 1983 

Acrescenta dispositivo· à vigente Consolidação das 
Leis do Trabalho, para o fim de estabelecer a obriga
toriedade de fixação de honorários cm favor do advo
gado do trabalhador reclamante. 

O ·congresso Nacional decreta: 

Art. 1~' t acrescentado ao art. 791, da Consolidação 
das Leis do Trabalho, o seguinte § 3~>: 

"§ 3~> Terminando em acordo ou sendo a reclaM 
matória julgada procedente, ao advogado do trabaM 
lhador reclamante quando houver, serão arbitrados 
honorários à base de vinte por cento do valor do 
acordo ou da condenação, conforme o caso." 

Art. 2~> Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. - -~--

Art. J<:> RevogamMse as disposições em contráriQ._ 

Justificação 

A verdade é que esta questão concernente à conde
nação em honorários advocatícios continua indefinida 
no âmbito da Justiça do Trabalho. 

Por outro lado, na Justiça do Trabalho é impossível 
pensar em termos de equilíbrio entre as partes, já que o 
empregador é sempre o detentor do poderio econômíco, 
enquanto que o empregado ê, invariavelmente, parte 
mais fraca. Tanto que se costuma dizer que ajustiça do 
Trabalho labora sempre em favor dessa" parte mais fraca, 
impondo restrições ou obrigações maiores aos erriprega
dores e estabelecendo vantagens, presunções diversas, 
em favor dos empregados. 

Por isto que, sem desprezar a necessidade de regular a 
matéria no campo da Justiça Trabalhista e tendo sempre 
em mente a apontada situação de desigualdade, estamos 
propondo uma solução para o ·problema que, uma vez 
estudada convenientemente pelos doutos, nas comissões 
têcnicas ou no Plenário, certamente merecerá aprOvaçãO. 

Sala de Sessões; 6 de outubro de 19-83.- NelSon Car
neiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO 

Aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, áe }<:> de 
maio de 1943, co.in as modificações posteriores. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

TITULO X 
Do Processo Judiciário do Trabalho 

CAPITULO!! 
Do Processo em Geral 

SEÇÃO IV 
Das Partes e dos Procuradores 

ArL 791. Os empregados e os empregadores pode
rão reclamar pessoalmente perante a Justiça do TrabaM 
lho e acompanhar as suas reclamações até o firial. 

§ 1~ Nos dissídíos individuais os empregados e em
pregadores poderão fazer-se representar por intermêdio 
do sindicato, advogado, solicitador, ou provisionado, 
inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. 

§ 29 Nos dissídios coletivos é facultada aos interessa~ 
dos a assistência por advogado. 

( Ãs Comissões de Constituição e Justiça e de LeM 
gis/ação Soi::iál.) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O projeto lido 
será publicado e remetido às comissões competentes. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Henrique San

tília. 

O SR. HENRIQUE SANTfLLO-PRON(/NCIA 
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Conc.edo a 
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS '--- BA. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora:dor.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Ouvi, com satisfação, as palaVras do Senador Henri
que Santillo, quando manifestava a sua alegria a respeito 
da concessão do Prêmio Nobel da Paz a Lech Walesa. 
Maior satisfação, porque vejo que foi o reconhecimento 
da luta de um operário pela liberdade do seu povo, mas 
uma luta visando acima de tudo, que fosse feita sem vio
lência, respeitari.do a paz da população de sua terra. 

Por isto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, numa ligeira 
abordagem a outras palavras do Senador Henrique Sàn

-- tillo, digo que vejo com satisfação que nós, como S. Ex•, 
também não desejamos vinditas sobre o passado. Sabe
mos que não podemos esquecer o que ocorreu no Brasil, 

-numa fase de exceção. Mas quando se comemora, às veM 
zes, a saudade de algut:m que morreu de um lado, temos 
qUe nos lembrar, tambêm daqueles que tombaram comM 
batendo do outro lado. Temos que esquecer qualquer 
sentimento de ódio, qualquer sentimento de revanche. 

Vamos trabalhar pela abertura democrática, porque é 
esta que interessa no momento, que está sendo alcançada 
com sacrlfício"·e qUe_te_m de ter o aPoio de todos, qual
quer que seja o Pardido a que pertenç.antos. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, em depoimento since
ro e sér.io trOuxe S. Ex• o Ministr-o Murillo Mãcedo, re
centemente à Comissão de Legislação Social, dados e ci
fras sobre o desemprego que, embora até certo Ponto éo
nhecidos e imaiiriáveis, caUsaram repercussão e ímpacto 
entre os Senadores. 

Apesar de sabermos que as estatísticas braSHeiras são 
falhas e incorripletas, neste particular, não podemos dei
}(ar de reconhecer que, na verdade, o maior desafiO que a 
sociedade Orasileira enfrenta nos dias atuaís ê a falta de 
emprego. 
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Pois, podemos extrapolar os números relativos às re
giões metropolitanas do Rio de Janeiro, São Pauto, Belo 
Horinzonte, Porto Alegre, Salvador e Recife e chegar 
pot deduções e aproximaçõi::s ao total presumível de de
Sempregados no Brasil. 

Segundo os dados do Ministro, para as seis regiões 
metropolitanas mencionadas, e uma população econoM 
micamente ativa de 12,5 milhões de pessoas, há cerca de 
um milhão de desempregados. t:onsiderando-se, portanM 
tO, que é de 47 (qUarenta e.sete) milhões de pessoas a po
pulação economicamente ativa do Brasil, concluiMse que 
há, no mínimo, 3 milhões de des.empregados no País 
como um todo. E este número torna-se mais alarmante 
quando se pensa que o desemprego de um afeta o-s seus 
dependentes, fazendo crescer o número dos desampara
dos sQciais. 

O titular da pasta do Trabalho não escondeu os 
problemas de dimensões económicas, políticas e psiColó
gicas que tal carência de emprego pode produzir. Por
que, diz S. Ex• "do lado económico, um mínimo de três 
milhões de desempregados tem um elevado .c.usto para a 
sociedade: do lado político, constitui inegável risco à es-. 
tabilidade social e do lado psicológico, um severo coinM 
prometimento da dignidade dos trabalhadores que que
rem, mas não conseguem trabalhar". 

Deixando de lado o aspecto. político e o pSicológico da 
questão, o Ministro Muri(io Macedo abordou, em confe
rência na Escola Superior de Guerra, o problema ào cusM 
to do desemprego e concluiu que ele é da ordem de 12 
(doze) trHhões de cruzeiros anuais, considerando-se os 
preços de abril/maio de 1983. 

Nesta ç:ifra estariam englobadas as despesas cust<;_adas 
pela sociedade para a subsistência dos desempregados e, 
de seus dependentes, os gastos com remédios e atendi-· -

- mento médico cob.ertos por parentes e amigos dos de
sempregados, a perda de arrecadação das contribuições 
sociais decorrente da queda da massa de salários, a perda 
de retorno aos jnvestimentos em educação e experiência 
realizados pela sociedade ao longo da vida dos desem
pregados e, finalmente, a perda associada à queda de de
manda agregada decorrente do desemprego. 

Tentando quantificar estes gastos, o Ministfci Murillo 
-Macedo concluiu: 

.. A alimentação e os gastos de subsistência desses 
três milhões de desempregados e seus respectivos 
dependentes somam, aproximadamente, 1,2 trilhões 
de cruzeiros por ano. 

Por outro laâo, os encargos sociais nàa·atrecada
dos, pelo fato desses trabalhadores estarem desemM 
pregados, somam cerca de duzentos e noventa (290) 
bilhões de cruzeiros por ano. 

os-gastos da sociedade para o"atendimento dos 
desempregados, que adoecem e demandam um traM 
tamento médico e medicamentos, deve.. estar por 
volta de trezentos e trinta e cinco (335) bilhões de 
cruzeiros. 

As perdas relativas.ao retorno aos investimentos 
em educação e em experiência do trabalho chegam, 
em média, a I ,2 üilhões de cruzeiros por ano. 

Finalmente, os nossos desempregados provocam 
uma consid~rável retração na demanda agregada da 
sociedade por pernicionsos efehas multfPiícadores 
pafa a geração de outros empregos e _que podem ser 
eStimados. em cerca de oito (8) trithões de cruzeiros. 

Tudo isso·somado, levaMnos à fantástica "iriiPOr
tância de c:iilase· doze ( !"2) trilhões de ciúzeiros por 
ano, ou seja, mais de vinte e sete (27) bilhões de 
dólares por ano." 

Alarmado com as suas concluôes, interroga o MinisM 
tro .do Trabalho. 
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"Será que nós podemos nos dar ao lux:o, de per~ 
der quase trinta (30) bilhões de dólares por ano? 
Isso é mais do que o total de nossas exportações. t;: 
mais do que o serviço da dívida externa Ouros e 
amortizações) e é o correspondente à nossa dívida 
interna e a api-Oximad:ime"nte um sexto de nosso 
produto interno bruto.--E, ffiahdm.portàltte, iSSO cra:·-
ria para criar, no mínirriO, seis (6) milhões de bOns 
empregos." 

Sem dúvida, estes números que não são fantasiosas 
devem reclamar a nossa atenção e a nossa imaginação. 

b preciso que as mentes inteligentes e sensíveis ao in
fortúnio de tantos brasileiros ajudem o Brasil a criar 
uma nova politica de crescimento sadiO e moderadõ pãf8. 
que não se transforme em realídaae o-ruüi.fO.que se privê 
para a mão-de-obra de nosso País se este continuar na li
nha de crescimento "zero'~ para 1984. 

Os cálculos de probabilidade levam a imagin-ar, neste 
caso, que o novo Governo encontrar& o Brasil com uma 
população economicamente aliva de, ajJfOxiniadamente, 
50 (cinqUenta) milhões de p6ssoas; das quais vinte e sete 
por cento estarã desempregada ou subempregada. Eis 
porque é- preciso crescer para. maximizar a absorção da 
mão-de-obra. 

Com o aumento paralelo da população ativa e do de
semprego no Brasil, não é difícrl iniaginãr que umã"' Prõ~ 
Jangada política de estabilização económica pode correr 
o risco de ser fator de desestabilização social. 

Se é verdade que não se pod~ cu_lpar a at~~l_}lolítica 
económica por todos os insucessos da pOlítica sOCial, não 
é menos certo que ela contribui, atualmente, para 
agravã-los. 

Trata-se, aliãs, como jã bem se demonstrou, de uma si
tuação embaraçosa. 

Ou se-combate a inflação com uma política de austeri
dade, que exige um alto custo sOcial, ou se adota- uma 
política salarial menos onerosa para os trabalhadores -
mas que, apesar disso, contribui para elevar a inflação e 
diminuir o poder aquisitívo da moeda. acarretando; por-
tanto, sérios e elevados custos sociais. --

Com a diferença, segundo o nobre Senador Roberto 
Campos, que os_custos sociafs da política de aUsteridade 
são temporãríos e autocorretiVos, enquanto que são 
contínuos e permanentes os ónus sociais provocados 
pela inflação não debelada. 

O problema é grave, pois não se pode pura e simples
mente optar pelos benefícios imediatos da política de 
austeridade, sem levar em consideração os prejuízos 
também imediatos que ela causaria aos mais pobres e aOs 
de salários menores. 

Na verdade, tampouco se_ comprovou que as leis sala
riais mais benéficas aos trabalhadores tenham sido causa 
predominante da inflação. 

Sem dúvida, são muitas vezes ilusórios os aumentos 
nominais de salários e o efeito- psicológíco, que causa, 
nem sempre se acompanha de verdadeiras vantagens 
num mercado de preços sempre em elevação. 

São múltiplas as causas inflacionárias no Brasil e :rião é 
lícito escolher o assalariado como aquele que terã de pa
gar maiores ônus na busca da estabilização econômica. 

Não se pode pensar em termos de crescimento zero da 
economia e é preciso confiar ainda nas potericialidades 
do País. 

Ainda uma vez, anima-nos o otimí~mo do Ministro 
Murillo Macêdo que acredita que o Brasil ainda tem 
muito espaço para maximizar, -a:' um s·ó tempo, as expor
taçàes, a captação de divisas e o emprego. 

E achamos louvável e factível a sua politica de empre
go, planejada e interministerial. 

Mas, antes de relembrar aos nobres Senadores as 
grandes linhas desta sua proposta, quero deixar bem evi
denciado que eu, pessoalmente, considero também ina
diável uma política voltada para a assistência ao desem
prego. 

Não se pode a todo o preço, e neste momento difícil, 
lançar-se numa política de emprego, de resultados alea
tóríOS, deixando de lado toda c qualquer preocupação 
com aquele que está efetívamente desempregado, viven
dO cOm seus-aependentes, da caridade dos semeihimtes e 
dos irmãos, quando os ônus do des!!ffiprego deveriam ser 
árcados sobretudo pelo Estado, quando não Pode ofere
cera todos, com igualdade, a oportunidade de emprego e -
de justas remunerações. 
- Se, afinal, nós somos um País amplamente estatizado 

no setor ecooômico, também devíamos aliar o Estado na 
tarefa de minorar as angústias econôinicas e- psiCológicas 
da(Juele que não tem como alimentar-se e à sua família. 

Se o momento atual não nos permíte chegar ao ponto 
ideal de oferecer a todos o seguro~desemprego, urge, 
contudo, que algo seja feito para atender o desemprega
do. 

AqUele que, muitas vezes, nas áreas rurais ou nascida
des de pequeno porte, não se identifica nos dados estatís
ticos, mas passa fome e cstã em visível desespero. Seria 
preciso atendê-lo pelo menos no indispensável à sua ali
mentacão e a de sua família, bem como no tocante às 
suas necessidades de ordem médica. 

Nos grandes paíg;es capitalistas, o dever alimentício se 
socializou. Dispensou a assistência e a caridade dos fa

-miliares, parentes e conterrâneos para tornar-se dever 
inarredável do welfare state. 

O direito à vida de cada brasileiro, e, conseqUentemen
te, aos alimentos que contribuem para mantê-la, não· 
deve ser exercitado apenas por campanhas filantrópicas 
oa enfidadesõenerillfriüis em--morrientos de secas ou en
chentes. 

Todo homem em chômage deveria ter o direito de se 
-ver alin1entado pelo Estado, quando acaso este não lhe 
oferecesse condições de_ competir com sucesso na luta 
pela vida e na pretensão a um trabalho digno. 

-Ao nos depararmos diariamente com o noticiário ·a 
respeitO de repetidos saques que têm ocorrido nos esta
dos mais ricos, bem como no nosso Nordeste, nos 
lembramos do dito popular: a fome é má conselheira. E a 
fome_ vem aumentando dia~a-dia no Brasil. Contra ela 
devemos empregar todos nossos esforços. O combate 
p<ll_'_'! _e?ttermi_nã-la não poderâ vír a longo Prazo. Ela já 
esf~--Presente em muitos lares-. A dt!cisãb- terri qu-e sei- to
mada agora. Já! 

Já nos dizia, faz uns três anos, a exposição de motivos 
do Estatuto do Estrangeiro que o Brasil necessitava re
servar, de certo modo, para nacionais o seU -mercado de 
trabalho, jã que a deffianda de nossos empregos era, en
tre nós, de cerca de 1,5 milhão, anualni(mte. 

Se depois desta_época a situação só se agravou é fácil 
ver que o exército dos desempregados aumentou suas fi
leiras consideravelmente. 

Mas precisamos ter imaginação e coragem para criar 
os novos empregos, que se fazem necessários. 

Corno muito bem asseverou o Ministro do Trabalho, 
não se -pode considerar a questão do emprego como uma 
preocupação residual, que se resolverá, automaticamen
te, com o reequilíbrlp da economia, pois a política de 
emprego tem de ser articulada com o planejamento glo
bal. Exige atitude ativa de Governo, empft!sãrios e traba
lhadores para que se faça uma opção política Capaz de 
mudar o nosso estilo de crescimento e o próprio modo de 
vida de cada um. 

Segundo o Ministro, o i:iesenlprego no Brasil é frUto de 
- -nn.iitas causas: de nossa opção industrial concentrada em 

bens de consumo durável, em lugar de bens de salários; 
da exagerada concentracão de renda; do nosso endivida
mel) to externo e interno e do excesso de incentiVos e 
subsídios ao capital. 

Mas, em seu entender, é também fruto ~·da demora em 
adotarmos uma política de emprego explícita, bem arti
culada com as demais políticas económiCas, com metas 
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definidas e concebida na base_ das forças de mercado e da 
administração governamental". 

Para estas causas múltiplas ele propõe remédios variã
v~js e prontos, naquilo que_ denomina uma política de 
emprego e define como "um conjunto de dispositivos, 
programas e projetos voltados para estimular os setores 
público e privado na geração e manutenção de empregos 
viáveis", garantidos por lei ou fundados na própria dinâ
mica do_ mercado. 

Neste esquema, a peça central ê: a administração do 
crescimento económico na direção das necessidades do 
mundo do trabalho, o que seriã para nós, uma mudança 
gradual de nosso padrão de crescimento. 

Maior ênfase no mercado interno seria necessária para 
a expansão da produção dos bens desejados pela maioria 
dos brasileiros, a saber, alimentos e bens de salários. 

Um eventual estancamento do nosso desenvolvimento 
agrícola, neste plano, não só prejudicaria a capacidade 
geradora de empregos do setor como precipitaria a acele
ração de novos fluxos migratórios para as cidades, já sa
turadas em matéria de oferta de mão-de-obra. 

Na política idealizada pelo Ministr_o do Trabalho do 
Governo Figueiredo, também deveriam crescer. a 
agroindústria, o setor de bens de salãrios, como tecid_os, 
vestuário, Calçados, mobiliário etc. 

A construção civil deveria ser reativada urgentemente 
para atenuar o desemprego urbano e o deficit habitaciO
n-al. 

Mas estas e outras medidas não excluíram, em absolu
to, as vistas voltadas ao bom desempenho do comércio 
exterior, também extremamente necessário. 

Enfim, Srs. Senadores, se o pronunciamento do Minis
tro Mu_~ilo_ Macedo encontra eco e sensibilidade nos 
membros da Comissão de Legislação Social, foi também, 
em razão de seu aspecto humano, simpâtico à causa <do 
trabalhador. 

DiSse-ele que, do mesrriO modo que seria um c_ontra
senso ver o emprego cOnstituir-se em impedimento ao 
desenvolvimento tecnológic_o e ã melhoria da produtivi
dade, também o desenvolvimento, tecnológico não se 
deve constitu1t-em~ uma hmeaça ao trabalhador. 

E que uma poli'tica de emprego não envolve apenas O 
Ministério do Trabalho, mas está intimamente ligada às 
pOiiiicias monetária, tributária, creditfci_a e à própria ad
ministração do mercado firiã.nceiro. TodOs ~sses agenteS 
de nossa política -deverit ter específicas atitudes diante do 
emprego, pois '""é a consideração do emprego como va
riável privitégiada que condiciona o investimento e nun
ca o contrário." "Seu propôsito é símplesmente obter o 
máximo de emprego para cada cruzeiro investido e, por
tanto, adequar-õ irl.Vestíinento e todas as políticaS a ele 
relacionadas às necessidades de emprego presentes e fu
turas". 

E é justo mencionar, cotno conclusão-deste pronuncia
mentQ as sábias paJavras de Murilo Macedo: 

"Afinal, o desemprego não é um problema indivi
dual, ê um Problema coletívo, pois não se pode pen
sarem sociedade sem se preocupar com a ocupação 
do homem. A responsabilidade na solução deste 
problema também é coletiva. Ninguém que tenha 
alguma- preocu-pação com as questões sociais e hu
manas pode, em sã consciência, admitir que o cres
cimento dos já altos níveis de desemprego no Brasil 
seja um- preço razoável para a solução dos proble
mas da dívida externa e da inflação que ora nos 
atingem." 

Agradeço, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a atenção 
dispensada a este pronunciamento. (Muito bem! Pal
mas.) 

O Sr. Aloysio Chaves- Sr. Presidente, peço a palavra, 
pela Liderança do PDS. 
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SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a pala~ 
vra ao nobre Senador Aloysio Chaves, como Lfder do 
PDS. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS - PA. Co.m.o 
Líder. Pronuncia o seguiil.te discurso.)- Sr. Presidnete, 
Srs. Senadores: 

Esta última semana registrou dois fatos da maior im
portância para a vída do parlamentar brasileiro: o pri
meiro prende--se ao deplorãvel episódio do discurso do 
Deputado Mário Juruna, que, inVestiildo em linguagem 
viOlenta, descabida e insólita, assacou insultos que atin
giram a honra pessoal e a dignidade do cargo do Presi-_ 
dente da Repúblíca e de todos os seus Mitiistros. 

A agressão gratuita e chula não poderia ser ignorada, 
porque teve ampla dtvulgação na imprensa, fãdio e tele
visão de todo o PaíS. -- -

É de deplorar profundamente episódio dessa natureza, 
que em nada contribui para consolida-r o processo de 
abertura democrática e avilta o CongreSso, qUe se não 
pode transformar num estuário para a Salsugem da lin
guagem de parlamentares que entendem só criticar, de
bater ou expor suas idéias na base da agressão, deixando, 
para espanto dos pósteros, nos Anais das CasaS, uma en
xurrada de vitupérios, insultos e agressões verbais que 
são, em verdade, incompatíveis com o bom nome e o de
coro da Instituição. 

SãO vOZes isoladas, mas que causam grande dano. 
Agridem isoladamente, mas, quando chamados à res
ponsabilidade, procuram defender-se em conjunto, atrás 
do escudo da solidariedade de seus pares, como se a prer
rogativa do poder tivesse sido instituída para permitir 
esse descalabro ~erba_l, que ii.ão o engrandece, nem ajuda 
a preservá-lo. 

Felizmente, Srs. Senadores, construiu-se uma solução 
satisfatória, que resultou do equilíbrio cofn que se houve 
a Mesa da Câmara dos Deputados e espírito de renúncia, 
compreensão e tolerância política do eminente Presiden
te João Figueiredo e de seus Ministros. 

Não é fácil esquecer a calúnia, quando ela é gratuita, 
inJusta e descabida; quando fere-nos em nossa honra 
pessoal e atinge a dignidade do cargo que ocupamos. 
Não é fácil construir uma longa e brilhante vida pública, 
alicerçada no trabalho, na dedicação à Pátria e na quali
dade irrepreensível e ver tudo conspurcado pela lama pú
trida da calúnia. ~ 

Não é fácil no ambiente exarcebado da luta cotidiana 
e das agressões reiteradas diariamente encontrar reservas 
de transigência, de_ tolerância, de humildade para supe
rar incidentes dessa natureza_e_ prosseguir, sem perder o 
ideal e de viseira erguida, na luta diária, arrostando in
compreensões e injusfiçasL 

Mas o eminente Presidewnte João Figueiredo, como 
patriota e Presidente da República, como responsásvel 
pela condução do processo de abertura democrática, 
reuniu todas as suas reservas espirituais e cívicas, 
curvando-se, embora inconformado, à decisão soberana 
da Câmara dos Deputados. 

Exaltemos mais esse belo gesto do Presidente, 
c_ongratulando-nos com o desfecho desse caso, mas fa
zendo sinceros votos que o episódio, com todas as suas 
implicações, sirva de profunda reflexão a todos nós, para 
que os excessos deploráveis não se repitam e a Democra
cia- regime agônico, para usar" a expressã"o de Unam u
no- seja a única instituição sob a qual se possa abrigar 
e viver o povo brasileiro. 

Destaco, agora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o dis
curso que ontem à noite o Presidente João Figueiredo fez 
à Nação. Curto, conciso, lúcido, mas denso de signifi
cação política e sociaL Esse_ discurso,- na área política e 
econômica- é também uma peça de grande importân
cia no desdobramento do processo de abertura política. 

A Nação esperava esse pronunciamento; ouviu-o aten
ta e, meditando sobre o que nele se contém, há de enten
der a convocação que se faz para superar a gravidade da 
hora ati.Jal. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção II) 

Não vou insistir neste particuilar, tanto já se disse da 
tribuna desta Casa e em todos os recantos do_ País. Mas 
exalto e aplaudo, em nome de meu PartidÇl, a afirmativa 
de que .. o debate, e mesmo a controvérsia, que presen
ciamos diante das opções que se apresentam, São pró: 
P,rios da vivência democrática. Considero-os saudáveis e 
necessãrKiS. Provam o -fortalecimentO das instituições de
mocráticas". 

Esse esplêndido discurso é uma pi"ofissão de fé demo
crática; ê a reiteração de tudo quanto antes vem afirman
do o Presidente João Figueiredo; é a .ratificação de quan
to já tem feito, sem medir sacrifícios de qualquer nature
za, para levar a cabo a obra ingente e histôrica da rede
mocratização do Brasil. Enfatizo, por isSo, esta passa-

- gem do discurso: 

.. Minha consciência democrática aponta o cami
nho do diálogo, da sensibilidade a sugestões, da 
_busca _do entendimento sobre as melhores opções, 
Cumprindo minha orientação, o governo já iniciou 
esse processo de reexame por uma consulta parti
dária. A distribuição mais equânime dos inevitáveis 
sacrifícios que a política de combate à inflação acar
reta será mais adequadamente alcançada coma au
diência da sociedade política." 

Br. Presidente, Srs. Senadores. 
A nossa responsabilidade para dar conseqüência práti

ca a essa diretriz, exige que nos unamos num esforo su
premo, acima de incompreensões ou de preocupações 
meramente partidárias, porque, cOmo disse o Presidente 
João Figueiredo, é imprescindível que todas as forças 
políticas correspondam ao desafio da hora: "é impres
cindível que se unam ao governo na defesa d_o bem co~ 
mum e do interesse nacional" 

Sr. Presidente, peço que se inclua, como parte inte
grante do meu pronunciamento, o discurso que o Presi
dente_João Figueiredo proferiu ontem à Nação brasilei
ra. 

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
XLOYSIO CHAVES EM SEU DISCURSO: 

DISCURSO DO PRESIDENTE JOÃO FIGUEIRE, 
DO, 

EM CADEIA NACIONAL, EM 5-I0-83 

Brasileiros, 
As atenções das correntes políticas e da imprensa têm

se voltado, predominantemente, para a questão da suces
são -presidencial. Embora relevante, e merecedora, por 
isso mesmo, de meus cuidados, tal questão deve, por ora, 
passar a segundo plano. 

Vivemos momento de grandes dificuldades econômi
cas. Predsamos concentrar nosso esforço criativ_o_ na 
identificação de soluções para os problemas que decor
rem dessa crise econômica. O debate, e mesmo a contro
vérsia, que presenciamos diante das opções que se apre
sentam, são pr6príos da vivência democráticaL 
Considero-os saudáveis e necessários. Provam o fortale
cimento dãs instituições democráticas. Tenho tomado 
conhecimento de todas as alternativas e sugestões apre
sentadas. Diante desse quadro, e da necessidade de dar 
conseqüência prática a esse amplo processo de análise, 
determinei o reexame das medidas aâotadas em julho 
passado. 

Os objetivos da política adotada têm de permanecer 
porque o problema permanece: temos de reduzir o déficit 
público, combater o desemprego, controlar a inflação e 
restabelecer o crescimento éconómico. AS medidas exigi
das para atingir esses objetivos impõem sacrifício a toda 
a sociedade. No debate, há um ponto de convergência: o 
combate à inflaÇão. Existe consenso em torno dessa dlre
triz: É_ preciso reduzir a inflação. Não podemos conti-
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nuar com a alta de preços, com a destruição do nosso po
der aquisitiv_o, c~_m o enfraquecimento da nossa ativida~ 
de empresãrial. Não podemos continuar com as expecta
ti~as _n~g_ativa~ da inflação, tanto para os assalariados 
quanto para os empreSários. 

Em relação_ ao coffiponente externo da questão, asso
luÇões estão sendo equacionadas com árduo e paciente 
trabalho. Desde o _meu pronunciamento nas Nações 
Unidas, e os vários cantatas que mantive com líderes de 
países industrializados, negociamos meios de fortalecer 
nossa posição financeira externa. 

No front interno, chegamos à proposta adotada no 
Decreto-lei n"' 2.045, que ataca três dos fatores que ali
mentam a inflação: a elevação do custo salarial, dos alu
guéiS, e da prestação da casa própria. 

Desde então, assisto à controvérsia instaurada na so-: 
ciedade brasileira em torno das opções apresentadas nes
se decreto-lei. Em todos os países que enfrentaram o 
mesmo problema, nos últimos anos, a sociedade co
meçou o combate por medidas semelhantes e obteve su
cesso._ Isso ocorreu inclusive em países de governos so
cialistas ou trabalhistas. 

Minha consciência democrática aponta o caminho dõ, 
diálogo, da sensibilidade a sugestões, da busca do enten-~ 
dimento _sobre as melhores opções. Cumprfndo ffiiitha; 
orientação, o Governo já iniciou esse processo de reexa-: 
me por uma consulta partidária. A distribuição mais 
eqüâfllme- dos inevitáveis sacrifícios que a política de 
Coffibate à inflação acarreta será mais adequadamente 
alcançada com a audiência da sociedade política. 

Nümerosas sugestões e alternatiVas estãO sendo rbco
lhidas pelo Governo, buscando identificar, no campo lís
cal e trabalhista, medidas que reforcem os iri.Strumentos 
de_ que dispõe a Nação para combater a inflação e o de
semprego. 

O País atravessa verdadeir_o estado de necessidade~_ A 
situação exige medidas adequadas à gravidade do tempo 
em que vivemos. 

Confio em que todas as forças pol~ticas cOrresponde
rão_ ao desafi_o da hora. I:. imprescindível que se unam ao 
Governo na defesa do bem comum e do interesse naciO-
nal. 

Muito obrigado. 

Ó SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

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

Minha intervenção nesta tarde se constitui apenas de 
dois apelos. Um, ao Poder Público, para que tome em 
consideração o resultado da reunião dos Fiscais do Tra
balho realizada no Recife. Ali estiveram reunidos Fiscais 
do Trabalho de todo o Território Nacional, e concluíram 
por pleitear lhes_ fosse assegurada a estabilidade no em
prego, através de sua inclusão no quadro de funcionários 
públicos, já que foram escolhidos através de concurso e 
hoje ficam sujeitos à CLT. 

O segundo apelo, Sr. Presidente, é dirigido ao nobre 
Líder Aloysio Chaves, que, por felicidade, aqui está pre
sente. 

Anuncia-se que hoje o Senado Federal'votará o proje
to ontem aprovado em regime de urgência, pela Câmara 
dos Deputados, que prorroga por cinco anos o garimpo 
de Serra Pelada. Eu quero votar conscientemente, Sr. 
Presidente, não quero votar emocionalmente. 

Gostaria de interpelar, com a devida venia a expressão 
pode ser dura-..,... mas, solicitar ao nobre Líder que escla
reCesse ao Semido quais as medidas que o Governo tem 
para aproveitar essa gente que perde o seu trabalho em 
Serra Pelada. Ã primeira vista, parece absurdo que se 
piorrogue por cinco ahos o direito _de alguém continuar 
cavando ouro com as mãos, quando o aproveitamento 
industrial dessa riqueza seria de grande valia para o País. 
GosJ.<A.ria _de _saber se o Governo tem meios, ou tem pla
nos, para -levar essa gente a outros lugares onde possa 



Outubro de 1983 

trabalhar e possa sobreviver. Se o Governo não tem pla
nos para isso, então, votemos o projeto. Mas se o Gover
no tem planos, se tem um esquema para cumprir, então, 
vamos saber o que é que o Governo pensa, porque não 
devemos votar emocionalmente esse que, além de ser o 
pro btema de oitenta mil garimpeiros, diz respeito a uma 
imensa fortuna, que, entregue a uma .organização espe
cializada, que se dedique com máquinas, material, a essa
busca do ouro, será muito mais útil do que a garimpa
gem que se faz lá. 

Sr. Presidente, conheço um pouco do problema do ou
ro. Num pequeno Município de minha terra hã uma pe
quena mina de ouro, antes explorada por garimpeiros 
sem maior rendimento. Todos os técnicos que ali apare
ceram, brasileiros e estrangeiros, sugeriram a mecani
zação para poder obter melhores resultados. Essa meca
nização é altamente custosa, e talvez por isso a lavra não 
deu os resultados esperados. 

Nãá é o caso de Serra Pelada, onde hã uma fortuna 
nas mãos dos garimpeiros. Não quero votar contra eles, 
mas quero votar conscientemente e não emocionalmen
te. Por isto, o meu apelo ao nobre Líder. Se o GovernO. 
tem algum plano de aproveitamento desse pessoal, sem 
deixá-los morrer à míngua, então, vamos discutir ess_e 
plano, Se o Governo não tem nenhum plano, vamos 
aprovar o projeto. 

O Sr. Gastão Miiller- Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO - Com muita honra. 

O Sr. Gastão Müller - Quero testemiulhar,- nObre 
Senador Nelson carneiro, que, na segt.iilda-feini
passada, eu estive pessoalmente com os garimpeiros de 
um lugar denominado Araes, no Município de Nova 
Xa vantina, perto de Barra do Garças, que é o centfo da 
Região do Médio Aragnaia. Ali estão trabalhando 2 mil 
garimpeiros, nesse trabalho rústico, duro, da lavra mais 
simples, aquela do tempo dos bandeirantes. Mas de 
qualquer jeito esses garimpeiros vivem e sobrevivem 
nesse garimpo. Agora, já está h a vendo luta entre os 
garimpeiros e os que têm a lavra e Pesquisa fornecídas 
pelo MiniStério das Minas e Energia, pelo departamento 
competente. Essa firma possui pesquisa e laVra iiUma 
área de 70 mil hectares. Os garimpeiros qúeiem, delltro 
dessa feixa de 70 mil hectares, somente 10% para 
continuarem a trabalhar, n-ão prejudicando aS 
multinacionais ou firmas nacionais cjui:-queréln f8.Zer a 
lavra pelos meios mais sofisticados e mais rriodernos e 
que, conseqüentemente, produzem e geram mais ouro do 
que o sistema tradicional._ Eu disse a e1es no discurso que 
proferi, que a tese que defendO e que jã defendi aqui 
quando de um problema semelhante em outra região do 
Mato Gross_o, é aquela campilnha da CNBB de uns anos 
atrãs: ••vamos repartir o pão". Setenta mil hectares de 
lavra e pesquisa dão para essa companhia ou 
companhias - se não me engano são duas - lavrar a 
ãrea por muitos e muitos anos. Vamos supor que o 
Ministédo conceda desses 7i:f mil; 10%, 7 mil hectares 
para que os garimpeiros, à moda antiga, continuem a 
viver e a sobreviver. Quando eu discursava, um jovem 
garimpeiro me apa-rteou, Coino é comum nos garímpos, 
porque quase sempre os garimpeiros são nordestínos e os 
nordestinos são bons de discurso e de política, o jovem 
me aparteou e disse: "0 que o GovernO quer? Quei-qlle 
nós siga-mos pãra- as cidades para nos transformarmos 
em ladrões e salteadores? Nós precisamos viver". Acho 
que o Governo deve providenciar para que ao lado do 
minerador moderno, ·que lavra com seus equipamentos 
sofisticidõs; -Õlâquinas, etc, possa o pobre garimpeiro, 
também, trabalhar e sobreviver, ganhando o pão de cada 
dia. No garimpo;- n'<::ibre Sen.ádor Nelson Carneiro, não 
há fome. No garimpo as crinças dos garimpeü·os se 
alimentam. O garimpeiro viVe-e sobrevive, e algunS 
enriquecem quando acerta um veio de ouro muito 
grande, tornando-se ricos. A medida tomada pelo 
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Deputado Sebastião Curió foi uma medida sábia: 
proteger 80 mil homens e, em decorrência disso, talvez, I 
milhão de pessoas serão beneficiadas com a medi4_a do 
Deputado Curi6, a· quem envio -congratulações, Porque 
sinto o pi-oblema do- meu Estado, Mato Grosso, que é 
igual ou semelhante ao do ParL O nobre Senador 
bloysio Chaves, com toda 3. competência, vai esclarecer 
melhor ainda. 

O SR. NELSON CARNEIRO- Sr. Presidente, não 
sou contra o projeto. Apenas quero esclarecimentos. O 
nobre Senador Gastão MUller acaba de informar qüe no 
seu Estado há uma área de 70 mtl hectares e apenas uma 
pequena parte os garimpeiros exercem a sua profissão ·ôu 
buscam o seu ouro. Não quero desalojá~los dali os 
garimpeiros paraerises, não é este meu propósito. Se 
Serra Pelada, que não é essa pequena reserva de ouro 
encontrada em Mato Grosso, mas ê realmente uma 
grande reserva de ouro, uma colossal reserva de ouro. Se 
Serra Pelada é importante para a economia nacional, 
então o Governo deve ler um plano para_ aproveitar, 
inclusive c_omo trabalhadores esses garimpef;os, torná
los colaboradores da obra _governamen~al. Ou então a 
serra é tão grande, gue uma pequena parte, como ocorre, 
no Mato Grosso e acaba de ser referido pelo Senador 
Gastão M üller, não prejudicará o trabalho maior em 
'busca do ouro. 

Que-tia que- o ilustre Líder da Maioria, que-- é 
surpreendido agora pela minha intervenção, porque S. 
Ex~ acaba de chegar e se dirigiu Jogo à tribuna, gostaria 
que S. Ex' desse ao Senado um esclarecimento, sobre se 
nós devemos votar esse projeto, porque o Governo nãO 
tem planos para aproveitar esse pessoal no próprio 
garimpO, ou em outros garimpos. Não quero sacrificar 
um só-dos garimpeiros, qUero louvar esses homens que 
bateiam a terra em busca das pepitas. Mas quero saber se 
é indispensável votar esse projeto, porque o Governo 

---não tem planos para aproveitar essa grande riqueza que 
se anuncia. É o que eu gostaria de conhecer, Sr. 
Presidente, porque há ouro que só se consegue no 
garimpo e hã ouro que se consegue através dos meios 
industriais. -

Eu gostaria de saber, portanto, o que ocorre, eu que 
não conheço o garimpo de Serra Pelada, tenho que votar 
e não quero votar, como disse, emocionalmente. Eu 
quero votar conscientemente. Daí o apelo que dirijo ao 
nobre Líder da Maioria. (Muito bem!) 

O Sr. Aloysio Chaves- Sr. Presidente, na forma do 
Arti80- 16 -do Regimento Interno do Senado, peço a 
Palavra. -

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a 
-palavra ao nobre Líder Aloysio Chaves. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA. Como
Líder. Pronuncia o seguinte discurso._)- Sr. Presidente, 

-Srs. Senadores: 

Estimulado a prestar à Casa esclarecimentos pelo 
eminente Líder Nelson Carneiro, vou fazê-lo -de urna 

Jl'l"átfeira sucinta, porque me reservava para uma 
-apreciação mais ampla desta matéria, no mome-ntO em 
que foSse exaininada pelo Senado o projeto de lei 
o·riundo da Câmara. 

A ocorrência de ouro na Serra Pelada foi verificada de 
uma maneira acidental. A área ocupada pelo atual 
garimpo era uma propriedade ocupada por um desses 
muitQS -brasileiros que penetraram no sul e s_udeste do 
Pará e que se dedicaram à agropecuáiia. Constatada a 
ocorrência de ouro, este fato é importante, verificou~se 
que havia um alvará dado há bastante temPo - não 
tenho elementos para situar bem no tempo esta questã_o 
_:_em favor da DO'i::EGEO, para pesquiSã. e para rá"vra. 
Esse alvará não teve execução. Evidentemente, naquele 
momento inicial. a DOCEGEO, utilizando esse alvará 
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poderia ter ocupado_ a região e iniciado a exploração 
industrial do ouro. Não o fez. Para o local afluíram 
centenas e depois mil}lares _de Qrasileiros oriundos do 
Nordéste, do Maranhã-O, de_outrõs Estados do Nordeste, 
de Goiãs, do Sul do Bras-il, quase de todo o País, porque 
enc_on~rei e~- Serra Pelada, m~dicos_, advogados, 
engenheiros, ·comerciantes, pessoas de todas as 
qualificações profissionais que haviam abandonado as 
suas atividades, o seu consultório médiCo, o seu gaOinete 
deritãrio", a sua repartição, e rdrahi jla!ra a'aventura do 
ouro. 1:: a febre do ouro. Lã sd estabe~eceram. 

-_-_Para ~vitar- q~e ~~sa explo~ação ~~ fizesse de uma 
maneira d~ordenada, o Governo, : atr_avés dos seus 
Qrgãos de segurança e de outros; setores, resOlveu 
disciplinar a ocupação desse garimpo. E o fez com êx:itQ, 
com evidente sucesso. Notícias divulgadas na imprensa, 
na televisão, nas revistas especializadas, mostravam um 
garimpo funcionando de maneira ordeira, com 
eficíê.tlcia, sem oca"rrência d-e criminalidade. sem
ocorrências de perturbação de ordem, sem fato algum 
que pudesse justificar uma medida mais ostenSiva do 
Estado nesta Região. 

h evidente que este garimpo se desenvolveu e o Pais 
todo conhece os resultados auspiciosos qui! aí foram 
auferidos. Agora, depois de alguns anos de exploração 
do garimpo, a DOCEG EO está acionai1do os se tores do 
MinistériO di Minas e Energia para fazer valer esse seu 
alvará. E tenho aqui, recebido somente ontem, um 
documento contendo as razões técnicas sobre a 
impossibilidade da continuação do garimpo em Serra 
Pelada, em 1984, apresentadas pelo Diretor-Geral do 
DNPM. Não há nenhuma razão de ordem jurídica, não 
há nenhuma razão -de ordem económica, não hã 
nenhuma razão de ordem social nesse documento. Nele 
apenas se declara que a exploração do ouro, pelo 
garimpo manual, nas circunstâncias atuais, está 
extremamente perigos~, pois coloca em risco a vida 
desses garimpeiros, pelos- grandes taludes existentes, 
pelos poços que foram abertos, enfim; pelas condições 
precárias em que se faz a exploração do ouro. 

-Esta é a alegação: condições adversas, condições 
desfavoráveis que se repetem todos oS: anos, e não- em 
1983, na época das chuvas, que se iniciam em noVenl6ro 
e terminam em abi-il, naquela região. Por isso mesmo, e 
com o apoio dos garimpeiros, as atividades em Serra 
Pelada são reduzidas, ou quase totalmente paralisadas, 
no período das chuvas, e só se reiniciam mais tarde, de 
maio em diante. -

Sr. Presidente, isto tem Ocorrido todos os anos, este é 
o fato. Este fato, entretanto, colt!-porta algumas 
observações. Em primeiro lugar, nós entendemos que 
esse sistema de exploração não pode perdurar ·a longo 
prazo, mas não há, nas condições atuais, dentro dessa 
situação no sul do Pará, nada que justifique essa 
paralisação, com a criáção"-de uma crise que vai gerar um 
grave problema social nesta ãrea. 

O S"r. Gastão·Müller- Parabéns! 

O SR. ALOYSIO CHAVES - São mais de 80 mil 
pessoas que ali trabalham. Esta foi uma -área --de 
guerrÍJha; esta é: uma área onde tivemos grandes 
agitações e tensões sociais. Não temos porque críar, 
neste :irlorileiitO: um inOmento extremamente dificil da 
vida nacional, mais um foco de agitaçãO, mais um foco 
de perturbação- d3 -Ordem, mais um foco de 
intr.ariêjililidade. 
- A -pretendida transferência gradual diSses garimpeiros 

para ó Tapaj6s é 'íinpr:üicável. Digo- com- a 
responsaOilidade de eX-Governador do EstadO: -de 
Senadóf pilo Pará. Conheço o interior do meu Estado e 
o "Interior .dÕ illterior, porque eu o pálmÜhei. Ainda 
recentemente, estive no Tapajós, como rio ano pissildo 
estive em Serra Pelada. 
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Não acredito, também, que se possa fazei' cOin êXito; 
para resolver daqui atê nove!Jlbro ou dezembro, a 
transferência desses garimpeiros de Serra Pelada para 
Cumaru ou para outras áreas- onde o ouro foi 
encontrado. 

De outro lado, Sr. Presidente, quem conhece hoje a re
~ião sabe que Serra Pelada funciona c_omo uma espécie 
de banco para toda aquela região. O ouro extraído de 
Serra Pelada é vendido à Caixa Econômica, aO Goverrio, 
em Serra Pelada, em Marabá, em ConceiçãO do Ara
guaia e outras pequenas cidades. Este ouro vendido, ge
rando esses recursos, permite uma ativação do comércio, 
nesta região, onde se fazem as compras e aquisições des
tinadas a manter, durante todo ano, os 50 ou 60.000 ga
rimpeiros que trabalham em Serra Pelada. Extinguir de 
repente o ~ar:impo de Serra Pelada é criar uffi grave 
problema social, é criar uma profunda perturbação eco~ 
nômica nas regiões sul e sudeste do Pará. -

O Sr. Nelson Carneiro- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. AWYSIO CHAVES- Çom muito pra:Zêi, 
nobre Senador. 

O Sr. Nelson Carneiro - Quero dizer que estou satis
feito com a informação de V. Ex•, porque eu queria vo
tar conscientemente. Não tinha nenhuma restrição ao 
projeto que vem ao Senado, apenas não queria votar 
pela gritaria dos interesSados. Em face dos esclarecimen
tos técnicos que V. Ex• está trazendo, inclusive a afir
mação de que o Governo não tem, no momento, como 
realizar a sua pretensão de extinguir em novembro esse 
garimpo.,, 

O SR. ALOYSIO CHAVES - E nem traifSferi-lo, 
como se anuncia, para Cõffiaru ou para o Vale do Tapa
jós. 

O Sr. Nelson Carneiro- Eu estou satisfeito--e-agra
deço· a V. Ex• por ter dado_ es_te esclarecimento a todos 
nós, porque todos nós, ao contrário da Câmara, que 
vota mais emociOnalmente, nós, por sermos mais velhos, 
devemos votar mais conscienteinente, mais tianCfUila
mente. E para votar tranqüilamente, sem nenhum ressai
bo, sem me deixar levar por nenhum grito, nem por ne
nhum aplauso, nem por nenhuma vaia, eu queria saber 
se o Governo tem alguin plano para aproveitar esses ho
mens, já que anuncioU, hã tanto tempo, que em 15 de no
vembro o ga~impo seria fechado. Estamos em fins de_ou_
tubro e o Governo não tem plano nenhum. ~o que se 
conclui da palavra de V. Ex• E, por isto, eu voto com os 
garimpeiros, porqUe ·eu voto--atendendo, já a esta cir
cunstância, a esta realidade. 

O SR. AWYSIO CHAVES- Nobre Senador, o Go
verno esboçou o plano, anunciou o plano e pretende 
executá-lo. Apenas eu entendo que ele não tem con
dições de fazer a transferência de todos esses garimpeiros 
de Serra Pelada para o Cumaru ou para o Vale dos Ta
pajós, de modo a impedir um problema social, que resul
taria no fechamento puro e simples de Serra Pelada, no 
dia 15 de novembro. 

Eu dou ao Senado estas informações com- uma dupla 
responsabilidade, despindo~me da minha condição de_ 
Líder do Governo, porque esse é lim tfrbblema local, re
gionaL Dou essa informação como ex-Governador do 
Pará, Senador eleito pelo voto do Par_ã, Região que eu 
conheço, percorri e que tenho palmilhado, inclusive ten
do visitado a exploração de ouro em Serra Pelada. No 
meu juízo, na minha informação isenta, porque nãO ali
mento maior simpatia pela permanência dessa situação a 
longo prazo, a minha opinião isenta é de que deve ser 
evitado o fechamento de Serra Pelada, neste momento. 

O Sr. Gistão MUller -"Senador, antes que V. Ex' con
tinue, eu queria dar um testemunho, porque o Mato 
Grosso tambêm é garimpeiro. O que se vê deSerfa-Pefã.:-
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da aqui no Sul, V. Ex• conhece ão vivo, e em fotografias 
nas manchetes dos jornais, aquelas áreas já sendo explo
radas que lembram pirâmides do Egito, pois Serra Pela
da é uma imensa área. _Que-r dizer, não há nenhum impe
dimento que haja convivência das máquinas sofisticadas, 
modernas, para a extração industrial, como V. Ex• fala, 
com o trabalho do garimpeiro que faz ainda o-trabalho 
manual à moda antiga. V. Ex~sabe, tanto quanto eu e to
dos os Senadores sabem que, no Texas, a extração 'do pe
tróleo é feita numa convivência pacífica com o gado, 
pastando em torno das torres de- extração de petróleo. 
Não há choque entre a criação de gado e a extração de 
petróleo. Não há choque, mal comparando, entre o ga
rimpeiro tirãndo o ouro com a sua bateia, com as suas 
peqiierias máquinas muitO rústicas, com as grandes má
quinas mOdernas das companhias nacíonais e multina
cionais -que estão empenhadas na solução do problema. 
Congratulo-me com V. Ex• pela percepção, pela inteli
gência e lucidez com que analisa o problema. Vamos des
locar um quilômetro da área _de pesquisa das grandes 
companhias para garimpeiros continuarem o seu traba
lho normalmente. 

O SR. ALOYSIO CHAVES - Nobre Senador Gas
tão Müller, agradeço o aparte de V. Ex• V. Ex~. inclusi~ 
ve, a-ntecipou referência a um dado que eu ia mencionar. 
Mas V. Ex• o fez com todo o acerto e com a sua larga ex
périência, porque também freqUenta uma área semelhan
te à nossa, a da Amazônia, onde o problema se identifica 
no setor _da mineração. Para que o Senado tenha uma 
idéia, a área de Serra Pelada que está sendo explorada é 
de 0,5 quilômetros quadrados. Estou citando aqui_ um 
dado emitido pelo Departamento Nacional de Produção 
Mineral- 0,5 km 1• f: evidente que se a DOCEGEO ou 
qualquer outra empresa subsidiã:ria da Vale do Rio Do
ce, desejar fazer esta exploração industrializada, ela po~ 
derá fazê-l_o em áreas contíguas, onde há ocorrência de 
ouro, segunQo já constatações feitas, sem prejuízo desse 
garimpo manual que se realiza em Serra Pelada. 

O Sr. Nelson CarD.eiro- Permite V. Ex• um aparte? 
(Assentimento do orador.)- De qualquer forma, vamos 
convir que quem criou essa situação, quem suscitou esse 
problema foi o Governo, porque· foi o Governo quem 
anunciou que no dia 15 de novembro iria fechar o garim
po. E fechar por qué? Se ele não tinha como aproveitar, e 
se era uma pequena parte ... 

O SR. A.LOYSIO CHAVES - Ele invoca as con~ 
dições de segurança para a proteção da vida dos garim
peiros. 

O Sr. Nelson Carneiro- ... uma parte da Serra Pelada 
é uma pequena parte, como V. Ex• acaba de dizer, 0,5 
km2 da Serra Pelada é que estã sendo explorada. Então 
por que o Governo crio~ esta celeuma? Ele trouxe aqui 
trêS inil garimpeiros, quando melhor fora se ele tivesse 
dito logo: "Vamos prorrogar essa -concessão de garim
po". Para evitar que essa multidão viesse a Brasília, com 
sacrifício, gastando dinheiro, passando uma semana 
acampada nos jardins do Congresso. 

O Sr. JosÇ- Fragelli - t o movimento .. Curióso." 

O Sr. Nelson Carneiro- De modo que o Governo se 
antecipasse e não agora se rendesse a essa realidade que 
ele-Já- deVia Saber. 

O SR. ALOYSIO CHAVES- Sr. Presidente, a ob
servação do nobre Senador Nelson Carneiro é proceden~ 
te. A observação que a latere fez O nobre Senador Fra
gelli, também é procedente. Quando S. Ex• tenta fazer 
um trocadilho dizendo que ''era um movimento curió
so.". E eu quero louvar aqui a aÇão do Deputado Curiõ 
que manteve esses homens em absoluta ordem, em abso
luta disciplina, tanto no terreno em frente ao Senado, 
nos jardins do Senado, como quando os levou à galeria 
do Co!lgresso Nacional para assistir ontem à apreciação 
dessa matéda, respeitosamente, sem nenhuma faixa, sem 
fienhUJ!l grito, nenhum alarido, Sem a perturbação da or- _ 
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dem, sem pretender pressionar os Senadores, sem preten
der criar um clima desfavorável que só pudesse ser inter
pretado como desprimoroso, para esta Instituição. E até 
hoje mantem esses elementos, da mesma maneira, o que 
mostra realmente a sua liderança efetiva nesSa área, em· 
relação aos elementos de Serra Pelada. 

Esse "curiósamente" que mencionou _o nobre Senador 
José Fragelli, eu agradeço a S. Ex•, porque me permite 
fazer este registro que é um aplauso ao trabalho feito 
pelo Deputado Curió. 

Sr. Presidente, a preocupação maior do Ministério das 
Mina~ e En~ergia, eu a reconheço e não deixo de 
mancioná-la; é com relação à segurança fisíca dessas pes
soas, porque já ocorreram dois ou três acidentes graves 
Da região de Serra Pelada. E entende o_ Departamento 
Nacional de Produção Mineral que a perdurarem essas 
condições, esses acidentes poderão se repetir e o dever do 
Estado é garantír- a incolumidade física dessas pessoas. 
Mas também aduzo aqui sobre os argumentos dos ga
rimpeiros. É que o serviço de terraplenagem feito sobi-e
tudo obe-decendo a uma orientação que consulta aos in
teresses da _QOCEGEO, não foi de molde a remover to
dos os perigos e riscos para que pudessem continuar a 
exploração do ouro, com o sistema manual em Serra Pe-
lada. Uma comissão desses garimpeiros que me procu
rou, inclusive disse que está pronta para supervisionar 
esse serviço,·a orientá~los de tal maneira que, bem execu~ 
tados, o risco de vida desses garimpeiros serã pratica~ 
mente reduzido a um percentual muito baixo, mínimo e 
insignificante. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, agradeço a V. Ex~s 
-pela benevOlência com que me ouviram, respondendo a 
uma interpelação pessoal do nobre Senador Nelson Car
neiro sobre esse assunto. Eu iria tratar desta matéria na 
oportunidade em que o projeto de lei viesse ao Congres
so. Mas foi muito bom que agora o fizéssemos, e agra~ 
deço a V. Ex•, nobre Senador Nelson Carneiro, pois 
creio que esta matéria está suficientemente esclarecida. 
Eu a esclareci com toda a isenção, repito, na dupla con
dição de ex-Governador do Estado do Parã e de Senador 
eleito pelo povo do Estado do Pará. 

Era_o_que tinha.a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a 
palavra ao nobre Sr. Senador Helvídio Nunes. 

O SR. HELVlDJO NUNES (PDS- PJ. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Preocupado com o êxodo rural e suas conseqUências 
nas capitais dos Estados, sobretudo do Nordeste, o Go
verno federal lançou o Programa de Centros Sociais Ur
banos~ 

Construiu, assim, apartir da metade da década passa
da, centenas de unidades, espalhadas em vários pontos 
do território nacional voltadas para o atendimento de 
massa e com o objetivo declarado de promover o desen
volvimento comunitário, .. entendido como processo de 
conscieil'tização e reflexão das comunidades a respeito de 
seus próprios prOblemas, potencialidades e aspirações, 
visando a soluções que conduzam à melhoria de sua qua~ 
!idade de vida". 

No documento-síntese do Programa Nacional de Cen
tros Sociais Urbanos colhi a notícia de que, criado em 
1975, o_ PNCSU vem sendo constantemente avaliado 
para que a grande preocupação original, representada 
pela edificação de quinhentos e vinte e seis unidades, seja 
atendida. 

Informa o referido documento básico que .. até o final 
de 1979 foi aprovada a construção de 526 unidades, loca
lizadas em áreas de diferentes níveis de renda, sendo que 
daquele total 245 já estavam construídas e 281 a cons
truir". 

E mais adiante: 
"... por proposta da Coordenação Nacional do 

PNCSU, foi aprovada um~ reorientação para -o progra-
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ma, através da Resolução n"' l, de 30 de abril de 1980, do 
Conselho de Desenvolvimento Social. .. ", com o objetivo 
de .. a) suspender a aprovação de novos projetas ... ; 
b) concentrar esforços na reativação, recuperação, con
clusão e comptementação das unidades já aprovadas; 
c) orientar a operação dos CSU prioritariamente-rio sen-
tido do atendimento das populações carentes~ •. d) im
plementar programas de apoio técnico à operacionalida
de dos CSU- e prestar assistência financeira terilporãila 
aos centros que necessitam de recursos para a sua ope
ração". 

De outra parte, da Proposta de Desenvolvimento eo~ 
munitãrio para o PNCSU - Documento Para Discus
são no Seminário Nacional - Programa Nacional de 
Centros Sociais Urbanos- Brasília, julho de 1982, recoR 
lho, por mais abrangentes, as sugestões do Seminário 
Região Sudeste, consubstãriCiiiOiS-iin três ítens: l -
adotar medidas práticas de difusão da politica dO 
PNCSU, a nível das entidades que trabalhem vinculadas 
ao Programa; 2- delegar, aos setores do CSU e à coR 
munidade, a "indicaçãO, treiriãri1.ent0 e aCOmpanhamento 
dos técnicoS qUe pirticipaiTI- de execução, para que-segaM 
ranta uma unidade de ação; c·.....;..definir uma política naM 
cional de desenvolvimento comunitário, que ofereça resR 
paldo necesssário à execução dos propósitos do prograR 
ma". 

Sr. Presidente e Srs. Senadores. Deliberadamente 
transcrevi documentos, ofereci nú-ineros e sintetizei objeR 
tivos do Programa Nacional e da Proposta de DesenvolR 
vimentO Comunitário doS CenTros Sociais Urbanos para 
demonstrar que, até poucos meses, a Secretaria de Plane-
jamento da Presidência da RejJública, diretamente e 
através do Instituto de Planejamento Económico e So
cial - IPEA, emprestava decidido apoio ã filosofia, di: 
retrizes, objetivos, estratégia e instrumentos do PrograR 
ma Nacional de CentroS SõCfais Urbanos. 

Assim é que, para citar ape"Oas o exemplo do meu Es
tado, no Piauí foram cons.truídos e estão em pleno funR 
cionamento quinze Centros Sociãis Urbanos, assim dis
tribuídos: três em Teresina, nos bairros Parque Piauí, 

DIÁRIO DO CONGRE"SISO NACIONAL (Seção li) 

Itararé (Dirceu ArcoVerde) e Buenos Ai~es, e ur:n _em 
~ada uma das se8uintes cidades: Altos, Campo Maior, 
José_ de Freitas, Piripíri, Parnaíba, Amarante, Regene
ração, Floriano, São Raimundo Nonato, Picos, União e 
Valença do Piauí. 

t que na lei orçamentária em vigor, na esteira do que 
oç:prreu nas anteriores, significativa dotação foi consigM 
nada nos Encargos Gerais de União - Programa de 
Trabalho ~RecursoS i:iõb Supervisão da Secretaria de 
PlanejamentoJPR, código 2802.15814875.258, à Imple
mentação dos Centros Sociais Urbanos. 
-Pois bem, Sr. Presidente e Srs. Senadores, na proposta 

orçamentária recentemente enviada ào Congresso pelo 
POder Executivo, para o exercício de 1984, na parte desM 
tinada à SEPLAN, algumas novidades foi-am int:!-oduzi
das. Destaco duas. A primeira diz respeito ã substituição 
da rubrica "Recursos sob Supervisão da Secretaria de 
PlanejamentoJPR" por "Entidade Supervisionadas". 
Efeito, por certo, do Programa de Desburocratização do 
Ministro Hélio Beltrão. 

A segunda alteração, entretanto, nada tem de inofensi
va.-AO contráriO, atingiu mortalmente o Programa Na
cional de Centros Sociais Urbanos, vez que anulou na 
proposta em tramitação no Congresso os recursos orça
mentários que lhe eram anteriormente destinados. 
- :lefllil.do"-dOtações, como de fato a proposta de orça

mento zerou, pesa sobre a vida dos Centros Sociais Ur
banos, especialmente das quinze unidades em funCÍOf!a
mento no Piauí, grave ameaça de desaparecimento, de 
extinção do Programa. Com efeito, -à falta de verba es
pecífica no orçamento da União para 1984, é certo _qU.e o 
ffieu Estado, que há cinco anos consecutivos sofre os 
efeitos da seca, com as finanças combalidas, com a arre
cadação grandemente comprometida, não poderá arcar 
sozinho com as responsabilidades de manutenção dos 
Centros Sociais -Urbanos. 

De outro lado, os Senadores e Deputados, por força 
da proibição imposta no art. 57, parágrafo único, da 
Constituição federal, não podem apresentar emendas 
que aumentem a despesa. 

ESTADO DE GOIÁS 

JUSTIÇA ELEITORAL 

PODER JUDICIAR lO 

Jlipfoina 
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Em _c~nseqiiência, sem que a mais mínima culpa p~ssa 
ser atirada à representação política, lodos ~s Estados es
tão na iminência de ver desativada uma Programação 
que vem prestando assinalados serviços, sobretudo às 
populações periféricas, as m·ãis pobres, as mais desproteR 
gidas, as mais carentes, nas áreas de saúde, lazer, edu
cação e trabalho. 

Consoante o Seminário Regional Nordeste, "a essên
cia do PNCSU reside na comunidade, ponto de partida e 
foco de qualquer ação a sesr·desencadeada. Assim é que 
sua filosofia se consubstancia no homem, agente e sujei
to do seu próprio desenvolvimento e na partiCii)ação, di
ieitp fundamental e indispensável à obtenção do Desen
volvimento Social". 

Pois bein, ãgora o criador volta-se contra a sua criatu
ra-, pOis qi.le a tanto corresponde a -erradicação no oiÇa~ 
menta federal da consignação indispensável ao funciona
mento, em 19_8:4, dos Centros Sociais Urbanos. 

Resta-me, pensando sobretudo nas dificuldades do 
Nordeste, e de modo particular no Piauí, formular apelo 
às autoridades competentes. Apelo à compreensão, à 1 

sensibilidade, aõ--patrícifíS:Ino dos reSponsáveis pela Se-' 1 

cretaria do Planejamento da Presidência da República, · 
no -sentido de que, atravéS Oa ação, seja assegurada a per
manência, em todo o território riacloiial, do vitorioso 
Programa desenvolvido pelos Centros Sociais urbanos. 

Era_o que tinha a dizer, Sr. Preside_nte. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Tendo o pri
meiro suplente do Senador Mauro Borges, nobre Sena
dor Lázaro Barboza, se afastado do exercício do manda
to para exercer o cargo de Secretário de Estado de Mi
nas, Energia e Telecomunicações do Estado de GoiáS, foi 
convocado para assumir a representação daquele Esta
do, pela legenda do Partido do Movimento Democrático 
Brasileiro, o segundo -sUplen-te, Sr. Derval de Paiva. 

S. Ex~ s~ encontra na Casa e encaminhou à Mesa ores
pectivo diploma que será publicado de acordo com o dis~ 
posto no Regimento Interno. 

E o seguinte -o diploma encaminhado à Mesa 

/ r . 

O Desembargador Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goíifs, tefldo em vista 

o que consta nos artigos 202 e 215 da Lei n. 4.737, de 15 de julho de 1965, Código Eleitoral, faz saber que o Senhor 

DR. DERVAL DE PAIVA foi eleito para o cargo de SEGUNDO suPU:NrE A 

SENADOR pelo PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BR.ASILElRO , com 599.601 (Quinhi:D:tol e novt~~-

ta e nove ma, tebcentos e um) votos,naseleiçlíes,realízadasa 15denovembrode 1982. 

conforme consta da ata geral, em razio do que lhe t! conferido o presente Diploma, a fim de que possa exercer o uu 

mandato com toda plenitude. 

~isrndo sob o n, S • 
• ,. l doll...,.on. 1 , 

de R~lnro de Diplomas, 

8EL, VALOO TEIXEIRA 
01r.1or-G•tel 

Goi5nia, IS dfl dezembro di! 1982 

/ 

1 . 
L-'-..._'..._._ ... ~ --r .•. ' 

1-0EJl.VAL OE~PAIVA 
DIPLOMADO 
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O SR. PRESIDENTE {Nilo Coelho) - Designo os 
Srs. Senadores Pedro Simon, Henrique ,Santillo e José 
Lins para comporem a Comissão que -deverá introduzir 
S. Ex' em plenãrío,"-a fim de prestar o compromisso regi
mentaL (Pausa.) 

Acompanhado da Comissão designada, dá entrada 
em plenário o Sr. Derval de Paiva, prestando jwzto à 
Mesa o seguinte comjJrom1s.So regimental: 

"Prometo guardar a Constltuiçip Federal e as leis 
.:lo País, desempenhar fiel e lealmente o mandato de 
Senador que o povo me conferiu e sustentar a llnião, a 
integridade e a independência do Brasil." (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE {Nilo Coelho)- Declaro .em
\ passado, Senador da Repüblica1 o nobre Sr. Derval de 

Paiva, que integrará, no Senado, a representação do Es
tado de Goiâs. 

A partir deste momento S. Ex~ passará a participar 
dos trabalhos da Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho):-- Sobre a mesa, 

.\

comunicação cuja leitura será feita pelo Sr. 1~>-secretãriO. 

\ E lida a seguinte . ' 

Em 6 de outubro de I 983 
Senhor Presi~ente: 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, à 

vista do disposto, no· art. 71' do Regimento Interno, que, 
assumindo o exercício da representação do Estado de 
Goiás, em substituição ao Senhor Senador Lázaro Bar
boza, adotarei o nome parlamentar abaixo consignado e 
integrarei a bancada do Partido do Movimento Demo
crático Brasileiro. 

Atenciosas saudaÇões. - Derval Batista de Paiva. 

N orne Parlamentar: Derval de Paiva. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - A comuni
cação lida vai à publicação._ 

Conced_o a palavra ao nobre Senador Marcondes Ga
delha. 

O SR. MARCONDES GADELHA (PDS - PB. Pro
nuncia O 'seguinte discurs"o. Sem _revisão do orador.)
Sr. Presidente, Srs~ Senadores, partidário de uma so
lução negociada para a grande crise nacional, não pode
ria deixar de destacar o: pronunciamento do Senhor Pre
sidente da República, João Baptista de Oliveira Figueire
do, na noite de ontem, como um passo importante, como 
um referencial deciSíV_O, -como rima tomada de posição 
definitiva nesta direção. -

Temos vivido, Sr. Presidente, um proCes-so longo de li
beralização no campo político; um processo iniciado 
com a anistia ampla, geral e irrestrita; com o retOrn-o a-o 
seio da Pátria de punidos, cassados, banidos, e exilados; 
com o restabelecimento das eleiçõeS diretas; com a mon
tagem, afinal, do ffialo_r_ processo eleitOral de todos os 
tempos; com a participação- dO ma-iOr iillrrieio decida:.:-
dãos em disputa do maior número de cargos eletivos em 
toda a História deste País. 

Mas havia sempre, Si'. Presidente, uma objeção à dis
posição do Presidente da República em negociar, havia 
sempre o tabu da questão económica, na qual a Opo
sição não queria se-engajar ou se enyolver_pa~~ não "se
rem sócios", ·~cc-administradores", do grande processo 
de liquidação, da grande crise, da insolvência por que es:.: 
taria passando o País. 

Sr. Presidente, Srs: Senadores, agora não é mais um 
apelo à conciliação, agora não é inais apenas um pedido 
de trêgua; agora é-umã proposta definitiva de nego
ciaçã_o, em cima de dados concretos, urgentes e imidia:-
tos. 

Admite o Presidente da República a renegociação eln 
torno do Decreto-lei QQ 2.045, o que envolve" toda. a polí
tica salarial e, conseqüentemente, arrasta também todos 
os outros parâmetros em que hoje se aflige a economia
deste País. 

DIÁRIO_OO CONGRESSO NACIONAL(Seçãoll) 
- . 

Há quem diga que é uma proposta de negociação con
dicionada_ Mas condicionada a quê, Sr. Presidente? 
Condiciánada apenas a alguns objetivos básicos da polí
tica econôiliicã:, que no entender do Presidente da Re
pública, e tenho certeza de que também no entender da 
Oposição de toda a corisciência naciona1, precisam per
manecer. Quais são os balizamentos? Quais são os limi
tes, os únicos estabelecidos, eu diria até de maneira fluí
da nesta proposta de negociação? Tão-somente temos 
que nos ater, dentro desta proposta, à necéssidadse de re
duzir o déficit público, combater o desemprego, contro
lar a inflação e restabelecer o crescimento econômico. 
Dentro dessas proposições largas, abrangentes, Sr. Presi
dente, quaisquer propostas alternativas serão acolhidas, 
serão estudadas, serão objeto de um trabalho minucioso 
e, afifiãl de contas, proposta também a toda sociedade 
brasileira. 

Não tenho nenhuma dúvida de que, dentro desta con
cepção, cabem todas as colocações formuladas pelo Pre
sidente do PMDB, em seu recente discurs_o _na Câmara 
dos Deputados. Não encontro, neste momento, nenhum 
brasileiro que se oponha à idéia de combater a inflação; 
nãÕ encontro, neste momento, qualquer cidadão de bom 
senso que seja contra o esforo pela redução do déficit fis
cal; não encontro, Sr. Presidente, ninguém que não te
nha, como· problema maior, como obstáculo maior à 
consolidação de uma sociedade democrática_ neste País, 
o desemprego e a recessão. Pois, são esses os propósitos 
que estão' embutidos e os únicos marcos que delimitam 
esta proposta de negociação. 

Temos vivido, sempre tenho dito, neste País, uma es
pécie de Pacto de Moncloa distendido, um Pacto de 
Moncloa protraído, um Pacto de Moncloa que se arrasta 
ao longo do tempo, desde o início do Governo Figueire· 
do. Pois este é o grande e decisivo momento histórico 
para amarrar todas essas proposições e definitivamente 
fechar o pacto social. 

Creio ·que· ninguém deve se recusar a participar desta 
grande tese de reilegociação. Esta proposta só poderia 
brotar num momento de angústia, num momento de cri
se, num momento de instabilidade; só poderia brotar de 
uma mente profundamente comprometida com o espíri
to democrático, engajado de corpo e alma, admiriistrati
va e politicamente, na grande idéia de estabelecer uma 
sociedade justa, democrática, livre, próspera e aberta. 

Por esta razão, Sr. Presidente, temos este documento, 
este discurso do Excelentíssimo Senhor Presidente da 
República na mais alta conta, como uma definição de 
propósito que não pode, em nenhum momento, sob 
quafquer propósito, ser deixada à margem. 

Sr. Presidente, era o que linha a dizer. (Muito bem! 
Palmas~) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Mário Maia- José Sarney- Marcondes Gadelha

João Lócio-- Luiz Cavalcante ~Nelson Carneiro
Severo Gomes- DerVaf de Paiva- RobertO Campos
Jaison Barreto - Lenoir Vargas. 

O SR- PRESIDENTE (Nilo Coelho) - O Sr, !'
Secretário procederá à Ieiturã de expediente. 

S-lido o seguinte 

~9FICIO 

Do Sr. l~>..Secretârio da Câmara dos Deputados, enca
minhando à revisãO do Senado autógi&fos dos seguiiltes 
projetas: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 203, DE 1983 
(n~' 6.741/82, na Casa de origem) 

De iniciativa do Senhor Presidente da República 

Estende aos Auditores do Tribunal de Contas da 
União o disposto na lei n~' 6.554, de 21 de agosto de 
1978, e dá outras providências. 

Outubro de 1983 

O Congresso Nacional di:creta: 

Art. Jl' Aos Auditores do Tribunal de Contas da 
União aplicam-se as disposições dos arts. li', 2"', 31' e 4t 

da Lei n~' 6.554, de 21 de agosto de 1978. 
Art. 21' Aplicam-se, ainda, no que couber, as normas 

contidas na regulamentação à referida Lei n' 6.5_54, de 21 
de agosto de 1978. 

Art. 3~> Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação . 

Art. 4~> Revogam-se as disposições em contrário. 

MENSAGEM N' 444, DE 1982, 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso 
Nacional: 

Nos termos do art. 51 da Con-stituição Federal, tenho 
a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Ex
celências, acompanhado de Exposição de Motivos do Se
nhor Ministro Presidente do Tribunal de Contas da 
Liflião; o aneXo projeto de lei que "estende aos Auditores 
do Tribi..mal de Contas da União o disposto na Lei n9 
6.554, de 21 de agosto de 1978, e dâ outras 'providên
cias". 

Brasília, l~> de novembro de 1982. -João Figueiredo. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 07-SP/82, DE 25 
DE OUTUBRO DE 1982. DO SENHOR PRESIDEN
TE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. 

Em 25 de outubro de 1982 
ExcelentíssimO "Senhor Presidente da República, 

Tenho a honra de encaminhar à elevada apreciação de 
Vossa Exc.elência o anexo anteprojeto de lei que visa a 
estender aos Auditores (Ministros-Substitutos) do Tribu
nal de Contas _da União a faculdade de participarem no 
Montepio Civil da União, nos moldes do disposto na Lei 
n~> 6.554, de 21 de agosto de 1978 

O Decreto n"' 5.137, de 5 de janeiro de 1927, facultou a 
inscrição no Montepio aos ministros do Supremo Tribu~ 
nal Federal. 

Com a Lei n9 3.058, de 22 de dezembro de 1956, acon~ 
tribuiçãO para o Montepio Civil foi estendida aos De
sembargadores do Tribunal de Justiça do Distrito Fede-

• ral, bem como aos Ministros do Tribunal de Contas da 
União e a à seu Procurador-Geral, e aos Mini'stros do 
Tribunal Federal de Recursos. 

A Lei n"' 6.554, de 21 de agostt) de 1978, permitiu no
vas inscrições no Montepio Civil da União aos Ministros 
do 'fribuital S-uperior do Trabalho, aos Juízes dos Tribu
nais Regionais do Trabalho, Juizes Federais, Juízes Pre
sidentes de Juntas _de Conciliação e Julgamento, Juízes 
do Trabalho Substi~utos e Juízes do Distrito Federal e de 
investidura fed~ral no Estado do Rio de janeiro. 

Finalmente a Lei n9 7.034, de 5 de outubro corrente. 
estendeu esse beneficio aos Conselheiros Auditores e ao 
Procurador-Geral do Tribunal de Contas do Distrito Fe
deral. 

Aos Auditores desta Corte de Contas, como única ex
ceção, não foi ainda concedida a faculdade de se inscre
verem no Montepio Civil da União. 

Tefldo em vista ~posição doS Auditores do Tribunal 
de Contas da União, que são os Ministros-substítutos. 
desta Corte, entendemos, Senhor Presidente, justificar-se 
seja encaminhada a pretensão do_ Tribunal, tal como 
proposto no anteprojeto de lei que a esta acompanha. 

Nesta opo_rt_unidade reafirmo a Vossa Excelência a mi
nha maior consideração e profundo respeito - Luciano 
Brandão Alves de SoUZa. Presidente 



Outubro de 1983 

LEGISLAÇÀO CITADA 
DECRETO N.,. 5.137 

DE 5 DE JANEIRO DE 1927 

Faculta aos Ministros do Supremo Tribunal Fede
ral requererem inscrição oo montepio federal, e dá ou
tras providências. 

O Presidente da República dOs Estados-- Unidos do 
Brasil: 

Faço saber que o Congresso NaciOri"il! decretou e eu 
sanciono a seguinte resolução: 

Art. 19 É facultado aos Ministros do Supremo Tri
bunal Federal que não tenham constituído direito às 
vantagens do Montepio Federal a requererem a sua ins-
crição como contribuintes dessa institUiçãO, mediante as 
seguintes condições: 

§ J9 A inscrição se farâ mediante petição feita, data
da e assinada pelo pretendente, que a endereçará ao Mi
nistro da fazenda, declarando desejar contribuir para o 
gozo das vantagens do Montepio Federal, de conformi~ 
dade com as prescrições desta lei e preenchendo as exi~ 
gências declaratórias constantes dos n"'s 1 a 1 O do art. 27 
do Decreto n"' 942~A, de 31 de outubro de 1980. 

§ 2"' A coittribuíção resolutiva do díreito ao gozo do 
Montepio compreende a jóia e a prestação mensal, uma 
e outra correspondentes a um dia do ordenado mensal 
atual dos supracitados Ministros. 

§ 39 A jóia seiá assiin cobrada durante um ano, da 
data desta lei, se o _contribuinte não preferir pagá-la de 
vez no ato da inscrição, e a prestação mensal será perma
nente, sendo esta e aquela descontadas na respectiva fo
lha de pagamento. 

Art. 29 O Montepio sõ Será devido mediante a re
missão plena da j6i:i. 

Art. 3~" O Montepio a que assim terão direitO os Su
pracitados magistrados será da importância correspon
dente à metade do ordenado que percebiam os MinistroS-
do Supremo Tribunal Federal, antes da Lei nl' 4.569, de 
25 de agosto de t 922, ficahdo assim, para os efeitos da 
instituição do Montepio, equiparados todos os meffibros
do referido tribunaL 

Art. 49 O pagamento da quantia relativa ao MOnte
pio se fará minSãfrii.Cn-te, de acOrdo com a tabela de pa
gamentos organizada no TesoUrõ-Nacional. 
Art. 5<:> A família ou o herdeiro do Ministro ·do Supre
mo Tribunal ou de qualquer magistrado ou funcionário 
federal, de futuro bcneficia'do.s siniultafl.êametite com · 
pensões ou quaisquer auxílios saídos dos cofres da 
União e com o Montepio, será obrigado a optar por um 
desses favores, ficando ambos suspensos atê que se dê 
essa manifestação da preférênCia de·v1Cfâtnente auúàltiCa~ 
da. 

Art. 6~" Revogam~se as disposições em contrário. 
Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 1927; 106"' da IndepCn

dência e 39º da Repúblicá:- WXSHINGTON LUIS P. 
DE SOUZA - Getúlio Vargas. 

LEI N' 3.058, 
DE 22 DE DEZEMBRO DE 1956 

Atualiza a contribuição mensal dos Ministros do 
Supremo Tribunal Federal para o montepio civil e as 
pensões dos seus herdeiros, e dá outras providências. 

O Presidente da República: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 
Art. 19 A contribuição mensal dos Ministros do Su

premo Tribunal Federal para o montepio civil federal 
corresponderá, a contar de J9 de janeiro de 1947; à qua
dragésima quinta parte dos seus vencimentos OU proven~ 
tos, e a pensão mensal devida aos herdeiros será igual a 
quinze vezes a referida contribuição. 

Parágrafo único. Os M inlstros em_inativjdade poderão 
descontar mensalmente quota igual à dos que estejam em 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

ativldade, desde que o requeiram, por escrito, até seis 
meses depois da data em que entrar em vigor a presente 
lerà Diretoria da Despesa Pública do Tesouro Nacional, 
ficando assegurada aos seus herdeiros a pensão mensal 
correspondente à contribuição. 

Art. 2"' É extensiva aos Desembargadores do Tribu~ 
nal de Justiça do Distrito Federal, bem como aos Minis
tros- do Tribunal de Contas e aos do Tribunal Federal de 
Recursos, ainda qUe apoSen(ados, uns e outros, e ao 
Procurador-Geral do Tribunaf de Contas a faculdade de 
se inscreverem no mencionado montepio nos termos do 
art. 1"' do Decreto n"' 5.137, de 5 de janeiro de 1927, ob
servados quanto à contribuição e a pensão mensal dos 
heraeTros, o disposto no art. 1"' e, quanto ao processo da 
inscrição, a legislação especial em vigor. 

Art. 3Y As pensões de qualquer espécie concedidas 
aos herdeiros dos Ministros do Supremo Tribunal Fede
ral, já _falecidos, estivessem em atividade ou inatividade, 
na ocasião da morte serão calculadas na base das contri
Oulções fixadas_ :O o art. 1"' tendo-se em vista a tabela 11, 
relativa aos vencimentos dos Ministros do Supremo Tri-. 
bunal Federal, anexa à lei n"' 409, de 28 de nOvembro de 
1948, retificando-se ou aposti!ando-se o_s títulos jâ expe~· 
didos e fazendo~se o descoflto em doze prestaçõs mensais 
da diferença das contribuições. 

Art. 4"' Com a maioridade ou morte dos filhos, a 
parte da pensão que lhes for correspondente reverterá 
em benefício da viúva. 

Art. 5~" Para a deterntinação dos proventos de apo
sentadoria dos Serventuários Titulares de OficiO de Jus
tiça não remunerados pelos cofres públicos, e da sua 
contribuição para os benefícios de família no Instituto de 
Previdência e Assistência dos Servidores do Estado (I
P ASE),- observar~se-ão as seguintes bases: 

a) quanto aos Tabeliães de Notas, Oficiais de Regis
tro, Escrivàes de Varas de Órfãos e Sucessões e de Varas 
da Fazenda Pública, Avaliadores, Depositários Judi
ciais, Inventariantes Judiciais e Tutor e Testament~ii"o_ 
Judicial, os vencimentos e vantagens atribuídos ao 
Diretor·Geral da Secretaria do Supremo Tribunal Fede
.al (PJ-I); 

b) quanto aos Escrivàes das Varas Cíveis, das Varas de 
Família e da Vara de Registras Públicos, Contadores, 
Partidores e Liquidante Judicial, os vencimentos e vanta
gens atribuídos ao Subsecretário do Supremo Tribunal 
Federal (PJ-2). 

Ait. 6"' A presente Lei entrará em vigor na data de 
'Sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 1956; 1359 da Inde~ 
pendência e 689 da Repóblica. - JUSCELINO KU~ 
BlTSCHEK - Nereu Ramos- José Maria Alkmin ~ 
P_arc-ifal Barroso. 

LEI N° 6.554,_ 
DE 21 DE AGOSTO DE 1978 

Dispõe sobre novas incrições de magisttados fede .. 
rais no Montepio Civil da UniãÕ, e dá outras provi~ 

- dências. 

O Presidente da República: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: - - - -
Art. J<:> O disposto no art. l~"do D_ecreto n9 3.137, de 

5 de janeiro de t927; nos arts. to:>, 2Y e 31' da Lei n~" 3.058, 
de 22 de de_zembro de 1956; e O os iits. l"' e i"' da Lei n"' 
4.477, de 11 de no'?_embro de 1964, aplica-se aos Minis
trOs do Tribunal Superior do Trabalho, aos Juízes dos 
Tribunais R_cgionais do Trabalho, aos Juízes Federais, 
aos Juiz_es Presidentes de Juntas de Concitiação e Julga
mento, aõs-Juízes de Trabalho Substitutos e aos Juízes_ 
de Direito do Distrito Federal e de investidura federa_} no 
Estado do Rio de Janeiro, bem como às pensões já çon~ 
cedidas a seu_s beneficiários pelos Montepio Civil ou pelo 
InstitutO de Previdência e Assistência dos Servidores do 
Estado, as quais serão pagas pelo Tesouro Nacional. 
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Pª'ágrafo único. A faculdade prevista neste artigo 
não se estende aos Ministros e J ufzes classistas, de inves
tidura temporária, do Tribunal Superior do Trabalho e 
dos Tribunais Regionais do Trabalho, respectivamente. 

Art. 2Y No processo de habilitação e concessão do 
benefício observar-se-á o disposto no art. 11 e seus par~
grafos da Lei no:> 4.493, de 24 de novembro de 1964. 

Art. 39 Compete ao Departamento de Pessoal do 
Ministêrio da Fazenda apreciar e proferir decisão sobre 
os pedidos de inscrição no Montepio Civil da União. 

ArL 41' A despesa decorrente da execução desta Lei 
oCofrerâ à conta das dotações prój:>rias corisignadas no 
Orçamento para o corrente exerciclo. 

Art. S<:> Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 69 Revogam~se as disposições em contrário. 
Brasília, 21 de agosto de 1978; !57"' da Independência 

e 90"' da República. - ERNESTO GEISEL- Armando 
Falcão - Mário Henrique Simonsen. 

LEI N• 6.810, DE 7 DE JULHO DE 1980 

Inclui entre os beneficiados pela Lei n\> 6.554, de 21 
de agostO de 1978, nos- termos do diploma, os Minis
tros Togados, os Juízes Auditores e os Auditores 
Substitutos da Justiça Militar,e dá outras providên
cias. 

O Presidente da República, 
Faço saber qeu o Congresso Nacional decreta e eu 

san-ciono a seguínie Lei: 
Art. l9 O art. l~" da Lei nl' 6.554, de 21 de agosto de 

1978, passa a vigorar com a segUinte redação: 

"Art. i"' O disposto no art. J<:> do Decreto n9 
5.137, de 5 de janeiro de 1927; nos arts. 19, 2"' e 39 da 
Lei n"' 3.058, de 22 de dezembro de 1956; e nos arts. 
J9 e 29 dã Lei nY 4.477, de 12 de novembro de 1964, 
aplica~se aoS Ministros do Tribunal Superior do 
Trabalho, aos Ministros Togados do Superior Tri
bunãl Mifitar, aos Juízes Auditores e aos Juízes Au· 
ditares Substitutos, aos Juízes dos Tribunais Regio
nais do Trabalho, aos Juízes Federais, aos Juízes 
Presidentes de Juntas de Concilíação e Julgamento, 
aos Juízes de Trabalho Substitutos e aos Juízes de 
Direito do Distrito Federal e de investidura federal 
no Estado do Rio de_ Janeiro, bem como às pensões 
jã concedidas a seús beneficiários pelo Montepio Ci
vil ou pelo Instituto de Previdência e Assistência dos 
Servidor~ do Estado, as quais serão pagas pelo Te
souro Nacionai."-

Art. 2"' Esta Lei entrará em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. _3Y Revogam~se as disposições em contrâ~io. 
Brasília, 7 de julho de 1980; ISO<:> da Independência e 

92• daRepáblica. JOÃO FIGUEIREDO - Ibrahim 
Abí-Ackel - Ernane Galvêas. 

LEI No 7.034, DE 5 DE OUTUBRO DE 1982 

Estende, aos Conselheiros, Auditores e 
Procurador-Geral do Tribunal de Contas do Distrito 
Federal, o disposto na Lei n9 6.554, de 21 de agosto de 
1978, e dá outras prm·idências. 

O_ P.resiâente da República: 
Faca saber que o Senado Federal decreta e eu saneio~ 

no a seguinte Lei: 
Art. 1"' Aos Conselheiros, Auditores e Procurador

Geral do Tribunal de Contas do Distrito Federal 
aplicam-se as disposições dos arts. 11' 293_<:> e 49 da Lei n"' 
6.554, de 21 de agosto de 1978. 

Art. 2<:> Aplicam-se, ainda, no que couber, as normas 
contidas na regulamentação. à referida Lei. 

Art. 3~" Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 
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Art. 4~> Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, 5 de outubro de 1982; 1619 da Independência 

e 94• da República. -JOÃO FIGUEIREDO- lbrahlm 
Abi-Ackel. 

(Ás Comissões de ServiÇo Público Civil e de Fi
nanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 204, DE 1983 
(N9 4.969/81, na Casa de origem) 

Introduz alteraçio na Lei n' 5.107, de 13 de se
tembro de 1966, que instituiu' Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço 1 FGTS. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. }9 O art. 10 da Lei n~' 5.107, de 13 de setembro 
de 1966, passa a vigorar acrescido do seguinte § 39: 

"Art. 10. .. ............................ . 
§ I• ................................... . 
§ 2 ...................................... . 
§ l<~: ,O ~H .efetuará o pagamento correspOn

dente .. à entrada ou à amortização do débito direta
mente ao alienante, sempre que o empregado tenha 
adquirido imóvel em que já resida." 

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

LEG!SLAÇ.:fO CITADA 

LEI N• 5.107, DE 13 DE SETEMBRO DE 1966 

Cria 9 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e 
dá outras providências. 

Art. 10. A utilização da conta vinculada, para o fim 
de aquisição de moradia própria, é assegurada ao empre
gado que completar, depois da vigência desta lei, 5 (cin
co) anos de serviço na mesma empresa ou em empresas 
diferentes, de acordo com as disposições da Lei n9 4.380, 
de 21 de agosto de 1964, por intermédio do Banco Na
cional da Habitação (BNH), de conformidade com as 
instruções por este expedidãs. -

§ J9 O BNH poderá, dentro das possibilidades fi
nanceiras do Fundo, autorizar, para a finalidade de que 
trata este artigo, a utilização da conta vinculada, por em
pregado que tenha tempo menor de serviço que o ali 
mencioiiado, .. desde que o valor da própria conta, ou este 
complementado com poupanças pessoais, atirija a pelo 
menos 30% (trinta por cento) do montante do financia
mento pretendido. 

§ 29 O BNH poderá instituir, como adicional DOS 
contratos de .financiamerifá de que úata este artigo, um 
seguro esPecí~l para o efeito de garantir a amõitiia"Ção 
do débito resultante da operação em caso de perda ou re
dução do salário percebido pelo empregado. 

(Às Comissões de Economia, de Legislaçao Social -
e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 205, DE 1983 
(N9 2.284-A/83, na Casa de origem) 

Art. 2\' U Governo Federal manterá inalterado o 
atual esquema de assistência, fiScalização e compra do 
metal extraído. 

Art. 39 Findo o prazo de que trata o art. l\' desta lei, 
os garimpeiros terão prioridade na contratação a ser efe
tuada pelo titular do direito de lavra. 

Art. 4\' Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 5\' Revogam-se as disposições em contrário. 

(Às Comissões de Minas e Energia, de Ec.anamia e 
de Legislação Soei 

O SR. PRESIDEN fE (Nilo Coelho)- Dos projetas 
que acabam de ser lidos, consta o Projeto de Lei da Câ
mara n\' 203, de 1983, que deverá receber emendas, pe
rante a primeira comiss~o a que foi distribuído, pelo pra
zo de cinco_sessões ordinárias, nos termos do art. 141, II, 
"b", do Regimento Interno. 

--_:~ (J SR. PRESIDENTE (Nrlo Coelho)- A Presidéncia 
convoca seSsão extraordinária-a realizai--se hOje, às 18 
horas e 30 niinutos, âi!stinada à apreciação das segulittes 
matérias: 

-Requerimento n\' 759, de 1983; e 
-Projetas de Decreto Legislativo n9s. 18, de 1982, 6e 

11, de 1983. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Está fin_da a 
H o •~ rlo- Expediente. 

Passa-s_e à 
ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser Üdo pelo Sr. 
19-Secretárlo. - --- -----

E lido e aprovado o seguinte 

. REQUERIMENTO N• 803, .~E 1983 

Nos termos do art. 198, alínea "d", do Regimento Inter
no, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que a 
matéria constante do item n~ 7 seja submetida ao Ple
nário em 19 lugar. 

Sala das Sessões, 6 de o_utubro de 1983. - Gilstão 
Müller - José Lins. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - De acordo 
com a deliberação do Plenário, passa-se a imediata apre
ciação do item n\' 7. 

Discussão, em turno único, do Projeto de ReSo
lução n? 63, de 1983, de autoria da Comissão Dire~ 
tora, que cria a categoria funcional de Adjunto Le
gislativo e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n~'s 842 a 844, de 1983, das 
Comissões: 
-de Constituiçio e Justiça, pela constitucionali

dade e j uridicidade do Projeto e da Emenda apre
sentada nos termos do art. 442, § 1~', do Regimento 
Interno; 

-de Finanças, favorável ao Projeto e à emenda; 

- Diretora, favorável à Emenda, nos termos de 
Subemenda que apresenta. 

Em discussão o projeto, a emenda e a subemenda da 
Comissão Diretora. (Pausa.) 

Não havendo quem queira usar da palavra, encerro a 
discussão. 
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Em votação o projeto, sein prejuízO da emenda e da 
subemenda. 

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta
dos. (Pausa.) 

Aprovado. 

E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N\' 63, de 1983 

(Da Comissão Diretora) 

Cria a Categoria Funcional de Adjunto Legislati
vo; e dá outras providêrlclas. 

O Senado Federal resolve: 

.Art. J9 b criada, no Grupo-Atividades de Apoio Le
gislativo Código SF-AL-NS-017, a Categoria Funcional 
de Adjunto Legislativo, intermediária entre a de Assis
tente Legislativo e de Técnico Legislativo. 

Parágrafo único. Aos ocupantes da Categoria Fun
cional de que trata este artigo são inerentes atividades de 
nível Superior, envolvendo a elaboração de estudos pre
liminares, devidamente fundamentados, para instrução 
de matérias legislativas e administrativas, seus aspectos 
técnicos e legais; orientação e execução qualificada de ta
refas relacionadas corp. a manutenção dos diversos ban
cos de_dados que compõem o Sistema de Informações do 
Senado Federal; atender às solicitações de pesquisas, 
operando os equipamentos utilizados no processo de au
tomatização de dados. 

Art. 2\' Os valores das referêncías de vencimentos 
constantes do anexo que acompanha esta Resolução são 
os fixados para as correspondentes Referências da escala 
de Nível Superior (NS) constantes do anexo II da Lei n~ 
6.908, de 1981, com os reajustes posteriores. 

Art. 39 A Classe O nica da Categoria de Adjunto Le
gislativo será proVida mediante a transformação dos car
gos de Assistente Legislativo, dispensada, no primeiro 
provimento, a exigência de escolaridade superior, 

§ li' A lotação da Categoria Funcional- Adjunto 
Legislativo será dada pelo número de Assistentes Legis~ 
lativos que a elas forem admitidos, por Ato da Comissão 
Diretora, que escalonará os servidores ~as Referências 
da Class_e Única, de cima para baixo, obedecidos os per
centuais de 15%, 20%, 25% e 40% da composição da Ca
tegoria de origem. 

§ 2~> No escalonamento de que trata o parágrafo an
terioi, terá precedência na classificação, sucessivamente, 
o servidor que: 

a) tiver-ingressado na categoria através de aprovação 
em concurso interno; 

b) tiver maior tempo na Categoria; 
c) tiver maior tempo de serviço no Senado Federal; e 
d) possuir melhor escolaridade registrada nos assenta

mentos funcionais na data desta Resolução. 
ArL 49 O preenchimento da Classe Especial far-se-á 

nos termos da legislação específica observando o limite 
de 3_Q% dos ocupantes da Classe única. 

Art. 5~> -Após o primeiro proVimento e lotação, o in
gresso na Categoria Funcional de Adjunto Legislativo 
obedecerá às normas e critérios seletivos contidos na Re
solução n9 146, de 1980. 

Art. 6Q Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 7~> Revogam-se as disposições em contrârio. --Concede autorizaçio, a titulo precário, para que 
os atuais garimpeiros conthtuem explorando o ouro de 
Serra Pelada e determina otitras providências. 

ANEXO - (Art. 2•) 
O Congresso Nacional decreta: 

Art. J9 Fica prorrogada por 5 (Cinco) anos, a contar 
da vigência desta lei, a autorização para que os atuais ga
rimpeiros continuem exploiando o ouro dC Serra Pelada, 
no Estado do Pará. 

Parágrafo único~ A pri:senle proi-rõgiÇâ.Oê cOOcedi
da a título precário e- sem qualquer prejuízo para os di
reitos de lavra concedidos a terceiros. 

Grupo. 

Atividade de Apoio 
Legislativo 

Cateioria Funcional 

AdjuntO Le.gfslatlvo 

Código 

SF-AL- NS-017 

Referência 

Classe Especial 11 NS-
18 a 19 

Classe Única 11 NS-14 
14a 17 
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O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Em votação a 
subemenda, que tem preferência regimental. 

Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam senta-
dos. (Pausa.) 

Aprovada. 
Aprovada a subemenda, a emenda fica prejudicada. 
A matéria vai à ComiSsão de Redação. 

E a seguinte a subemenda aprovada 

Ao Projeto de Resolução n~>63, de 1983, inciUa-seo Se
guinte parãgrafo 31' ao Artigo 3~> 

§ 311 O disposto- nesta ResoluÇão-se aplicã ã.Os Agen
tes Administrativos e demais servidores já aprovados eri:t 
concursos internos realizados nos anos de 1981, 1982 e 
1983, para: a Categoria Funciorial ae Assistente Legi51aií~
vo, que atenderem as exigências de interstlcio e escolari
dade. 

Diante do expostO", apresentamos a subemenda acima, 
que, sem contrariar as leis e regulamentos vigentes visa 
dar solução correta às justaS reivindicações. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 1: 

Projeto de Lei da Câmara- n~' 110, de 1983 
(Inclusão Ordem do Dia - art. 195, III, a, do 

Regimento Interno) 
Votação, em turno llnicci, do Projeto de Lei da 

Câmara n~' 110, de 1983 (n"' 946/83, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Senhor Presidente da Re
pública, que altera a Lei n~' 6.099,-de 12 de setembro 
de 1974, que "dispõe sobre o tratamento tributário 
de arrendamento mercantil, e dá outras providên
cias", e o Decreto-lei nl' 1.811, de 27 de outubro de 
1980, tendo 

PARECERES ORAIS, favoráveis, proferidos 
em plenário, das Comissões: · --

- de Economia e 
-d~ Fi1 as. 

Em votação o projeto. 
Tem a palavra o nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB - MG. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Ainda ontem, encaminhando contrariamente à 
pretensão do Senhor Presidente da República, que 
dispõe sobre o tratamento tributário de arrendamento 
mercantil, recebi um aparte do Senador José lins, 
ocasião em que afirmei --eStar o COngreSSO N aciona1, 
neste instante histórico, no dever de assumir as suas 
prerrogativas, particularmente as atinentes ao problema 
fiscal, soCial,- ecoilôniTco C político desta Naçã9. 

Reclamava então o Líder do Governo, Sendor José 
Lins, da morosidade do Congresso NaciOnal. Ainda hoje 
tivemos um exemplo, Sr. Presidente, que essa 
morosidade não existe. 

O Sr. José Lins- V. Ex• me permite? 

O SR. ITAMAR FRANCO - Pois não. 

O Sr. José Lins- Peço desculpas a V. Ex', mas fiz 
essa afinnaÇão. V. Ex~ talvez tenha me entendido mal. O 
que eu disse foi que procesSo casuísticos referentes a 
negócios específicos não deveriam ser o bjeto de decisão __ 
desta Casa. Isso prejudicaria o trabalho parlamentar, 

O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex' rião disse apenas 
em relação a esses aspectos. V. Ex' insistentemente tem 
dito que o Congresso Nacional teria dificuldades em 
determinar a agilidade em alguns projetas. Esse tem sido 
o Pensamento de V. Ex' não só aqui cOmo nas comissões 
técnicas. 

O Sr. José Lins- Não defendo esse ponto de vista. 

O SR. ITAMAR FRANCO ~Ainda outro dia, na 
Comissão de Finanças, enquanto defendíamos que todos 

os acordos internacionais deveriam ser analisados pelo 
Congresso Nacional, V. Ex' fez, inclUsive, essa 
ponderação da dificuldade do Congresso Nacional em 
determinado instante ter que examinar a matéria. 

V. Ex' há de se recordar, quando nós debatíamos o 
Projeto n~' 82, do Senado Federal. 

Queremos mostrar que quando o Congresso Nacional 
quer, quando hã pressão das galerias, quando há o 
interesse Popular, o Congresso decide em menos de 48 
horas. Esta é a verdade. O nosso Partido votou a 
favorável à pretensão dos garimpeirOs, n6s tambêm não 
Somos contra essa pretensão. O que queremos- deixar 
claro é que quando essa pressão exíste, o Congresso 
decide. Não aquela pressão que disse o Líder Alysio 
Chaves, querendo f3.zer comparações do silêncio dos 
garimpeiros, da educação dos garimpeiros, com aquela 
manifestação que às vezes nas galerias, manifestação 
positiva e necessária para que o sentimento das galerias 
se transformem para o plenãrio, para que o plenário 
s_inta que o povo quer o parlamentar correspondendo 
aos seus anseioS. 

A verdade ê que o Congresso Nacional, quando quer, 
- o faz, e o faz ou com pressão ou sem pressão. 

Recordo aqui que eu, por exemplo, t~ho um projeto 
determin<!,_do que os preços de medicamentos sejam 
tabelados através das ORTN, não permitindo, inclusive, 
que determinadoS- medicamentos sejam retirados do 

_mercado pelas empresas multinacionais. Esse projeto 
está tramitando no Senado da República desde 1981, 
porque talveZ não ~enha havido a- pressão popular para 
que se iaOelasse os medicamentos que subiram, ein 
menos de quatro anOs, nlais de 4.000%. 

" O Sr: José Fragelli- Segundo o Senador Benedito 
Ferreira, -alguns subiram mais de 12.000%. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Alguns 12.000% como 
me lembra o nobre Senador José Fragelli. 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Senado da 
República não pode aprovar esse projeto do Senhor 
Presidente da República, que trata do arrendamento 
mercantil. Torno a chamar a atenção dos Srs. Senadores 
sobretudo para essa expressão inglesa contida na 
mensagem dos Srs. Ministros do Planejamento e da 
Fazenda, particularmente do Chefe da Secretaria do 
Planejamento, quando se fala no sale lease back. 
Precisamos tomar cuidado com esse sale lease back? 
porque através dele é que se pretende vender algumas 
-empresas estatais brasileiras, e futuramente, depois da 
venda dessas empresas estatais, o pr~prio Governo 
brasileiro alugaria essas estatais. Esta observação, Srs. 
Senadores, é decorrente, inclusive., de uma manifestação 
do Ministro da Indústria e do Comércio. Mas ainda, Srs. 
Senadores: lembrava eu ontem que se pretende alterar o 
art. 99, no seu caput .. a fim que as erilpresas de ieasing 
posssam contratar operações com o próprio vendedor do 

___ bem, mantendo-se ao mesmo tempo a facul~:ade dessas 
opeiaçÕes serem realizadas também por instituições 
financeiras, a critêrio, não do Congresso Nacional, mas 
a critério do Conselho Monetário Nacional", que tudo 
pode, que tudo decide e que, ainda ontem, lembrava aqui 
o Sr. Senador Roberto Saturnino, às vezes se reúne por 
telefone. É isso que o Congres;o· NaCional vai entregar 
mais uma vez ao critério do ExeCutivo, ao critériO do 
Conselho Monetário. 

E o que é maiS sério, Sr. Presidente, é que 

1) no caput substitui-se a eXpressão "entidades 
com sede no Exterior" por .. entidades domiciliadas 
no~ Exterior", a fim de evitar interpretaÇões 
restritivas, relativamente a empresas com sede no 
País e filiaiS no Exterior; 

Isto é da maior gravidade, e o Senado da República 
não pode estar conivente COI{l. o desejo dos Srs. 
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Ministros, príncifpalmente os Ministros da área 
eConómica. 

Ainda há pouco, ouvíamos o Sr. Senador Marcondes 
Gadelha elogiar a fala do Senhor Presidente da 
República. Não nos foi possível apartear S. Ex•, mas não 
sei se todas as questões nacionais, neste instante, 
estariam envolvidas na fala presidencial. Recordo-me 
que _o Congresso Nacional, por -exemplo, na-Ordem 
internacional e na ordem económica, particularmente na 
ordem económica, conhece em relação ao Fundo 
MonetáriO Internacional o que? Uma Carta de 
Intenções, a terceira, cOnhece apenas um memorando 
técnico, porque o Executivo, através de um Decreto-lei, 
de fevereiro de 1974, tem gerido toda a dívida externa 
deste País. 

É por iSSo que nós chegamos a essa conclusão, é por 
isso que o País enfrenta hoje uma crise social, uma grave 
crise económica, e se tenta criar, artificialmente, urna 
crise institucional. 

Sr. Presidente. o mais grave é que esse projeto começa 
a ter a sua tramitação sob decurso de prazo, face ao 
arti&o invocado pelo Senhor Presidente da República. 

O Senado da República deverá rejeitar a proposição, 
precisa rejeitá-la, não permitir que seja ap!ovada por 
decurso de prazo. 

Esperamos que desta vez a Liderança do Governo 
nesta Casã. some a sua voz à noSsa e rejeite o Projeto de 
Lei da Câmara n~' 1 10, de 1983, que não corresponde à 
realidade social do momento. 

O Congresso Nacional não pode permitir, mais urna 
vez, que as suas prerrogativas sejam decididas pelo 
Conselho Monetário Nacional. 

Era ó qiie tinlia a dizer, Sr. Presidente. (Muito beml} 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) - Em vo
tação o p-rojeto. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados.( Pausa) 

Aprovado, com voto contrário da Bancada do 
PMDB. 

O Sr.Itamar Franco- Peço verificação, Sr. Presiden- -
te. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) - Será 
concedida a verificação solicitada pelo Senador Itamar 
Franco. 

Peço aos Srs. Senadores tomem os seus lugares. (Pau
sa) 

Como vota o Líder do PDS? 

O SR. JOS€ UNS - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Colno 
vota o Líder do PMDB? 

O SR. PEDRO SIMON - Não 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Ausen
tes os Líderes do PDT e PTB. (Pausa.) 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação) 

VOTAM "SIM"" OS SRS. SENADORES; 

Almir Pinto- Iris Célia- João Calmon- João Lú
cio - José Lins - Virgílio Távora. 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 

Enéas Faria - G8.Stão MUller - Hélio Gueiros -
Itamar Franco - José Fragelli - Marcelo Miranda
Mário Maia - Pedro Simon - SeVero Gomes. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Sllntillo) - Vota· 
ram Sim 6 Senadores; Não, 9. 

Não houve abstenções. 
Total de votos: 15 
Não há quorum. 
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A sessão serã suspensa por alguns minutos, e acionan!i 
as campainhas, como manda o Regimento Interno, para 
a chamada dos Srs. senadores. 

Suspensa às 16 horas e 12 minutos, a sessão é rea
berta às 16 horas e 22 minutos) 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Está rea
berta a sessão. 

Sendo evidente a falta de quorum em plenário, a Presi
dência se dispensa de proceder à nova verificaÇão. AVo
tação da matéria ficà adiada para a próxima sessão ardi-
nária. 

Em razão disso, os demais itens da pauta, n~>s 2 a 6, cu
jas matérias Requerimento n9 793J83; Projetcis de_Lci ao 
Senado n•s 280(80, 39(83, 70(83 e 33/81, acham'ie em 
fase de votação, têm sua apreciação adiada para a sessão
ordinária de amãiihã. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Volta-se 
à lista de oradores. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Mário Maia 

O SR. MÁRIO MAIA (PMDB- ACl'ronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

cerca de 600 prefeitos e VéreadOres -particiPantes do 
Encontro Nacional realizado nesta Capital- desceram, 
entre revoltados e desiludidos, a rampa do Planalto, com 
o anúilcio do Governo de que somente no segundo se
mestre do próxiiilO ano poderá ser iniciada a reforma tri
butária do País. 

A curta fala do Presidente Figu~iredo aos 25 prefeitos 
recebidos no salão nobre do Palácio do Planalto, como 
não podia deixar de ser, desagradou extremamente aos 
representantes de todos os Estados e de todos os partidos 
políticos, tendo mesmo levado alguns a manifestarem a 
inconformidade de cjuase todos os presentes através de 
apupos, e de expressões cáusticas contra a decisão presi
dencial. 

É que os prefeitos dos municípios, dos Estados quere
presentamos nesta Casa viam cair por terra as justas rei
vindicações contidas na "Carta dos MunicípioS", que 
acabavam de aprovar por unanimidade, e com suas aspi
rações viam, também, desaparecer a confiança de dias 
melhores para os seus municípios. 

Mais uma vez o governo não convence o povo, alegan
do "dificuldades de recursos" para cumprir compromis-
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de iffipriinir a urgência que a situação dos municípios re
clama: a implantação de uma reforma tributária de base, 
cãpaz de corrigir as gritantes distorções da legislação em 
vigor. 

Somente no Congresso Nacional, pelo menos três pro
jetas de lei alterando o sistema atual aguardam o sinal 
verde do Planalto para terem curso normal. O desinte
resse pela matéria é total. Só que este desinteresse assu
me, nos dias de hoje, as proporções de descaso .crimino
so. Isto porque, Sr. Presidente, o problema dos Municí
pios brasileiros se agravou, nos últimos tempos, com o 
recrudescimento da crise económica nacional, tornando 
insuportável a vida de seus habitantes. 

O sistema tributário em vigor, imposto em fins de 1966 
pelo poder discricionário então reinante, criou uma des-
mesurada centralização do poder, privilegiando a esfera 
federal com enormes somas de recursos, em detrimento 
áOS--Estados e Municípios que Tntegrani- a- Federação. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, dos 14 impostos estabe
lecidos. no sistema atual, nada menos do que 10 ficaram 
com a União. Apenas dois restaram aos Estados (o de 
transmissão de imóveis e o !CM), cabendo_ os dois res
tantes aos Municípios (o IPTU e o ISS, este último de 
significação económica somente nos grandes centros ur
banos). É a autêntica -partilha do Jeão, que deseja para si 
sempre a maior e a melhor parte da presa ... 

Sr. Presídente, e Srs. SenadOres, como não reconhecer 
_ carradas -de razão aos nossos prefeitos e vereadores, 

como não apOiá-los em sua revolta, vendo-os regressa
rem desolados às suas terras, após dispenderem muitos 
deles de seus próprios bolsos, os minguados recursos 
pessoais com a viagem e a dispendiosa hospedagem nos 
hotéis de Brasília? Como não justificar até mesmo aS ma
nifestações de desagrado contra a decisão do Governo de 
fazer continuar em vigor uma legislação injusta e discri
minatór~a, que destina 5~% para a União da totalidade 
dos impostos cobrados no País, enquanto reserva aos Es
tados, o direito de recolher apenaS 36,1% e aos muiiicf
pios, somente 5,8%? 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, todOs ·sabem que os 
problemas municipais tornaram-se mais dramáticos-com 
o desordenado crescimento urbano do País. 

sos assumidos em anos anteriores. - --

A população brasileira que vivia nas cidades, em 1960, 
não passava de 31 milhões e 300 rriil pessoas. Já em 1970, 
essa população aumentava para SZ milhões de habitan
_tes, atingindo, em 1980, a casa de 80 mílhões e 50CJ'mil 
habitantes. Isto quer dizer, Sr. Presidente, que em ãpenas 
20 anoS, a popUlação urbana cresceu 157%. Enquanto is
to, os nossos prefeitos se viram cada vez com menos re
cursos para ampliar os serviÇOs básicos de iluminação, 
aparelhar a rede e~colar, construir novas creches, insta
lar serviços de água e esgoto, melhorar o sistema de 
transporte coletivo, atender, em suma, as exigências 
mínimas decorrentes do aumento da população·. 

O que nos entristece e nos revolta, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, com a recusa do GQverno em atender pronta
mente às solicitações dos prefeitos brasileiros, é saber 
que, quando quer, o governo encontra recursos para rea
lizar suas obras faraônicas, mesmo que seja necessário 
enviar seus emissáríos pãra catá-lOs nos guichês dos in
vestidores estrangeiros. POrque não se in-tereSsa-eniif ao 
encontro das necessidades municiPais-de nosso País, ale
ga que não tem meios para elevar as cõntai do Fundo de 
Participação dos Municípios, de fl% para 20% e Se-recu
sa a alterar o Imposto Sobre Serviços, o Imposto Terri
torial Urbano e a Taxa Rodoviária Única. Estão, acaso, 
pedindo demais os nossos prefeitos? 

Sr. Presidente, uma reforma tributária que Venha ali
viar o estado de crescente depaUperamento dos municí
pios brasileiros é considerada, hoje, pela quase totalida
de das autoridades económicas do País e pelos mais emi
nentes professores e técnicos de Dil:eito TrióutâríO e Fi
nanceiro, como uma das mais imperiosas necessidades e 
uma das mais urgentes medidas, para que os municípios 
brasileiros possam restabelecer um dos pilares de sua au
tonomia: sua estabilidade _económica. 

Até agora, porém, o Governo Federal, insensível a es
ses reclamos, não deu um passo à frente, não tomou uma 
decisão concreta e efetiVa,-para atender àqiiele C!e:Sidera
to de nossos municípios. Até agora, só apõfoS-retôrfcõS, 
só palavras vãs, só promessas ledas. 

Desde 1973, grupos e mais grupos de trabalho se vêm 
reunindo para estudar o assunto, mas senn:r. disposíção 

Depois do anúncio do adiamento da reforma tribu
tária, a Nação ficou sabendo dos reais intentOs do Go.:
verno: ele quer continuar desfrutando por mais tempo as 
benesses de um sistema que lhe permite manipular uma 
massa fantástica de recursos, para com ela poder estimu
lar suas iniciativas triunfalistas e injetar mais dinheiro 
em suas empresas, mesmo sabendo que os gastos de mui~ 
tas dessas empresas acabarão por devorar boa parte da
queles mesmos recursos. 

Mas, hoje, não são apenas os municípios que enfren
tam as piores dificuldades de uma recessão que ameaça 
devorar as últimas energias do País. Tambêm a União -
está de caixa baixa e comprometida com um programa 
de cortes imposto pelo Fundo Monetário Internacional. 

O Sr. Almir PintO - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MÁRIO MAIA - C9m todo o prazer, nobre 
S_enador Almir Pinto. 

-o Sr. A.lmir Pinto - Na verdade, nobre Senador 
Mário Maia, ãs prefeituras brasileiras ainda têm uma 
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grande saudade da Constituição mais municipalista de 
todos os tempos da vida brasileira, que foi a de 1946. 
Essa COnstituição dava, aos mun"icípios brasileiros, 15% 
do Imposto de Renda e 30% do excedente arrecadado pe
las coletorias estaduais. Posteriormente, quando eu ain
da militava na Associação Brasileira de Municípios que, 
se não me falha a memória, tinha como' p'residente, o 
nosso colega Senador Lomanto Júnior, ftzemos uma 
concentração de prefeitos e vereadores aqui em Brasília e 
nos dirigimos a pé, daqui ao Palácio do Planalto, para 
reivindicar junto ao então Presidente João Goulart~ 10% 
do Imposto de Consumo, que somados aos 15% do Im
posto de Renda, dariam 25% aos municfpios brasileiros. 
Isso foi conseguido. Os municípios passaram a usufruir 
uma certa tranqUilidade económica e puderam os prefei
tos fazer algo em benefício dos seus munícipes. Sempre 
repito aqui, que s_e fala e se diz muito que os Estados 
Unidos são uma grande potência, a velha Inglaterra ou
tra grande potência, bem como a França e a Itália. Por 
que são grandes potências? Porque, talvez V. Ex• não ig
nore, que os Estados V nidos deram e dão aos seus mu
nicípios 49% da sua renda bruta, ficando apenas com 
51%. A Inglaterra dá 41%, a Itália dá 39% e a França 
34%. São bem saudáveis as finanças municipais desses 
países. Daí, as nações fortes, por quê? PorqUe têm mu
nicípios fortes, economicamente ajustados e CaPazes de 
executar obras em benefício dos seus munícipes, como eu 
já o disse. Por conseguinte, é bem oportuno o que V. Ex• 
fala. Eu apenas digo com sinceridade a V. Ex•: o Gover
no, no meu modo de entender, no momento iria encon
trar uma certa dificuldade para uma reforma tributária, 
dado o grande endividamento do País. V. Ex• sabe que 
nós estamos chegando às beiradas dos 100 bilhões de 
dólares, e repito, não se culpe esses 100 bilhões de dóla
res pelo fato das obras faraónicas que o Governo estâ 
construindo. Eu achei imoderado _os gastos com a políti
ca nuclear, mas acho que Itaipu ainda chegou muito em 
tempo, tem sido uma despesa qqe eu reputo útil, porque 
irá nos dar uma rentabilidade muito proximamente. Mas 
o que acontece é exatamente isto: os empresários, o co
mêrcio, que dão renda ao Pais, pela .troca de produtos, já 
que a matéria-prima vem da agricultura, a indústria 
transforma essa matéria-prima, e o comércio faz a troca, 
isto comercializado teremos a venda, o dinheiro. Mas, 
infelizmente - ontem eu repetia ísso aqui, e hf poucos 
dias eu dizia em aparte ao nobre Senador Henrique San
tillo- nunca os nossos fregueses pagaram o preço justo 
pelas nossas mattrias-primas, pelos nossos produtos ex· 
portados. Esta é a realidade. Então, se não pagaram esse 
dinheiro logo, houve um déficit inesperado_ para os·em
presários, que contavám receber a importância x e rece
beram a importância y, quci erã: bem menor para eles, e 
_não compensava o preço das mercadorias que eles esta
vam exportando. Resultado: deu-se ao preço y, menor 
lucro, o que levou os nossos exploradores a recorrerem 
aos empréstimos. Nada menoS que 45 bilhões de dólares 
da dívida brasileira é conseqüência dos empréstimos fei
tos pelas nossas empresas, pelas nossas indústrias, para 
cobrir aquele déficit natural, dado o aviltamento dos 
preços de suas mercadorias. Eu parabenizt;r V. Ex• por
que de fato esse é um assunto palpitante. 

O SR. MÁRIO MAIA - Ficamos agradecidos a V. 
Ex• pela sua intervenção no modesto discurso que esta
mos fazendo. V. Ex• se referiu, com saudade, aos tempos 
em que os nossos municípios recolhiam uma quantia 
bem maior, o que estava inserido na ConstitUição de 

_ 1946, que aquinhoou os nossos municípios com uma 
Parc6Ia bem- diferente desses 5,8% adotados agora pela 
Emenda ConstitU:cioilal de 1969, porque nós não vive
mos num regilne constitucional, nós vivemos num· re8i
me de Emenda ConstitUcional, aquela que foi outorgada 
pela Junta Militar. V. Ex• sabe muito bem disso, e esta
mos de acordo com V. Ex• Por isso fazemos este discurso 
e Comungamos das mesmas preocupações, dos mesmos 
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cuidados e acreditamos, como Santo Agostinho dizia: 
.. Quereís constrUir um ·graiide edifíCio? Pensai primeiro 
nos alicerces". Então, uma nação, no nosso entendimen
to, nós que somos homens do interior- V. Ex~ é homem 
do interior do N ardeste, eu sou homem do interior do 
Norte, pertencemos a pequenos municípios, à pequenas 
unidades da Federação, que têm pequenos e pobres mu
nicípios - sentimos, da nossa própria exptriêD.cia, quan
tas dificuldades têm os prefeitos deSses-- munii::(pios -pafa 
administrar as suas comunas com essas pequeníssímas 
quantias que são arrecadadas pelo IPTU e pelo ISS, e 
com a migalha que é dada da parcela que vem por via da 
União e que não ê: recebida regularmente, por vezes, é re
cebida com atraso. Portanto, o organismo nacional, O 
organismo do Estado :Nacional não poderá ser sadio, 
não terá opulência, a força que desejamos, se nós não 
fortalecermos a sua unidade primária, se não fortalecer~ 
mos a sua origem ou a unidade anatômica e fisiológica 
do seu corpo social, politico, jurídico, econômko, que é 
justamente o_ município~ _Acho que o Inunicípio ê a ceJiiia 
mater do organismo nacional. 

Se esses municípios, se essas cê1 ulas estão deprimidas,. 
se essas células não recebem os elementos nutrientes ne~ 
cessários, as vitaminas e os sais minerais necéssârios pai'a 
que ela metabolize, transformando a matéria inorgânica 
em matêria orgânica para a sobrevivência e a saúdC do 
organismo, naturalmente que a soma da debilidade des~ 
sas unidades orgânicas resultarâ num organismo debili-

. tado, anêmico, hipoprotéico e, portanto, não poderá 
produzir a economia: nacional de que estamos necessi
tando para atravessar essas dificuldades que V. fu~ colo
ca à mesa das discussões referentes à nossa dívida exter
na. E V. EK• disse muito bem, não acredita que as nossas 
dificuldades económicas do presente sejam totalmente 
devidas a uma quantia exagei-ada de empréstimos que fi~ 
zéram.os no exterior para promover-grandes obras na 
busca de uma aceleração do nosso processo econôniico. 

O Sr. Almir Pinto- No momento, bem justificadO. 

O SR. MÁRIO MAIA- Perfeito, e no momento bem 
justificado, como V. Ex• fãla. Acredito que não seja, mas 
acredito que tenha contribuído; essa ansiedade, um volu
me enorme de <linheiro apanhado nos bancos internacio
nais para ~xecução de obras cujos resultados são a longo 
prazo, tenha nos trazido a esta situação presente. Mas 
concordo com V. Ex• quando diz que a nossa dívida ex
terna sefia decorrent~ dessa defasagem proposital que os 
paises desenvolvidos'colocam na mesa das negociações 
internacionais para trazer os países subdesenvolvidos a·u 
os chamados pafses em desenvolvimento, sempre na de~ 
pendênCia do capital dos grarides holdlngs ou d8s gran-
des multinacionais ... - -

O Sr. Almir Pinto- Que recebein, tambêin, o aval do 
Governo Federal para os seus emPrésiímos. 

O SR. MÁRIO MAIA - ... sob a influência dos go~ 
vemos interessados a que elas c~rreiem a matéria~prima 
e as economias geradas pelo trabalho muscular dessas 
populações do chamado de Terceiro Mundo, para as 
grandes nações da Europa e da grande irmã que fica cid
ma do Rio Grande. 

O Sr~ Alinir Pinto - V. EXf permite um aparte? 

O SR. MÁRIO MAIA - Pois não. 

O Sr. Almir Pinto-- Não sei se V. Ex• estava ontem, 
quando eu debati este assunto da dívida externa com o 
nobre Senador Alberto Silva. Veja só a situação das mu
nicipalidades brasileiras: ê deficitãiia. Isso, todos nós sa
bemos, e hã como que um retardamento do pagamento 
do Fundo de Participação, por falta de dinheiro. Isso ex
plica; V. Ex• vê, nós estamos com uma dívida quejâ che
ga às raias dos l 00 bilhões de dólares! 
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0-SR:MÁRI(i-MAIA- OsjormliSjá dizem que ul
tripaSsou a barreira dos 100 bilhões. Mas, para facilida
de de raciocínio, vamos deixar no decimal. 

O Sr. Almir Piilto- Vamos pinsar no melhor. Eu já 
diZia, ontem aqui neste plenário ao Senador Alberto Sil
va, que num esforço muito grande, neste ano de 1983, 
hós iríamos ter urri saldo, no Tesouro Nacional, de 6 bi
lhões de dólares. Se este dinheiro ficasse no Tesouro, se
ria Uma maravilha, porque o País teria dinheiro para in
vestimento, para aliviar a situiçào interna do País, que ê: 
a maís perigosa. Se nós nãó~ãje1tarmos a situação inf.er-

. ria, nunca poderemos- ájeitái a situação externa~ isso é 
natural. 

O SR. MÁRIO MAIA - Pois é, precisarilos de um 
temPO porque caso co"iifrâriO nun-ca teremos condiÇ-ões. 
Se não nos for dada uma Opo-rtunidade, um tempo p.i.ra· 
descanso, não teremos condições, repito. Até em jogo de 
futebol hã intervalo pai-a deScançar. 

O Sr. Almir Pinto - Sublata uusa, tollitur effectus. 
Ainda hâ mais: eu dizia a esta Casa, e particularmente ao 
nobre Senador Alberto Silva, que ao que tudo indica. 
nosso superávíCdeverá chegar a 6,4 bilhões de dólares 
mas eles não ficarão no Tesouro; sairá para pagar as nos
sas dívidas. Então, ficamos zerados. Quer dizer, O Go
ver"no não tem dinheiro ·para investimentos, o Governo 
não tem dinheiro para empregar ninguém, e enquanto is
so, a população vai crescendo. E eu dizia ao nobi-e SeDa
dor Alberto Silva e ao Senado ontem à tarde, zerado o 

- caixa do Tesouro Nacional em 83, nós teremos, em 83, o 
número de empregados que tfnhamos em 1970. 

O Sr. Alberto Silva - Exatamente. 

O Sr. Almir Pinto - Uma defasagem muito grande. 
Então, no próximo ano vem um e'sforço muito grande, 
para que tenhamos um superávit de 9 bilhões. Ficarão? 
Agora, acredito que não figuem os 9 bilhões. 

O SR. MÁRIO MAIA -Nós não estamos trabalhan~ 
-do para fazer caha, mas para pagar as Parcelas da nossa 
dívida. ' 

O Sr. Almir Pinto- Aí é que estã, eu nunca defendi, 
nesta Casa, a mOratória. Eu não sou ec_onomista. Mas 
pelo que eu ouvi dizer: a moratória é boa coisa. O que se 
vê, no País, é o que estâ acontecendo agora: o rolamento 
da divida, tocar para frente a dívida e o Pais ficar com o 
dinheiro em caixa para inVestimento, e'.dar empregos. Na 
Comissão que apufa o aumento popldacíonal do País -
da qual sou Relator - estávamos acostumados a ouvir 
dos depoentes o perigo maior que ainda oferece a jâ mo
de:rada explosão demográfica do Br~sil, com essa si
tuação deficitária do Tesouro Nacional, nos mostram a 
gravidade porque ao inv(:s de emprega!, estamos desem
pregando, como é o caso agora desses moços do garimpo 
de Serr~ Pelada. Se por acaso se fecrui.sse esse garimpo, 
_seriam cerca de quinhentas mil pessoas que iriairi viver 
de quê? 

O Sr. Alberto Silva - O que era um absurdo! 

O Sr. Almir Pinto - Ainda ontem o nobre Senador 
_Hélio Gueiros, que_êcearense, mas paraense de-COraCao, 

argumentava conunuita sabedoria que, se desempregar
mos eSsas setenta ou oitenta mil pessoas mais as suas 
famflias, cada uma -com quatro ou cinco membros, são 
quatrocentos mil pessoas ao lêo da sorte ... 

___ Q SR._MÃRIO MAIA - Meio milhão de pessoas. 

O Sr. Almir Pinto- ... que não têm para onde ir. Para 
_que fossem para outro local era preciso que já houvesse 
uma estrutura montada, mas não hã. A dificuldade é es
ta. Se conseiuirmos,jâ este ano, algum dinheiro, se real-
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mente for feito esse rolamento da dívida eKterna, já no 
ano de 1984 o País poderâ fazer alguma coisa, investindo 
e dando emprego- aos nossos conterrâneos que estão 
numa situação dificil, principalmente na nossa região. V. 
Ex• sabe que a nossa região, o N ardeste, há cinco anos, 
estâ sob uma seca. 

O SR. MÁRIO MAIA - Nobre Senador, o riosso 
Partido, o PMDB, já vem defendendo essa situação, não 
de agora, nesses momentos em que a discussão se tornou 
mais aguda, quarldo jã foi trazida para uma diVulgação 
popular de t31 ordem qÚe atê as crianças, nos. grUpos pri
mários~ disCuten:i a dívida externa do PaíS~: . 

0-S~ Almir Pinto - Isso é muito bom, porque hoje 
elas estudam, quanto estamos devendo. e amanhã elas 
estarão estudando num País bem melhor. 

O SR~ MÁRIO MAIA - Exato. Todo o mundo está 
tomando conhecimento. Veja como é salutar a democra
cia, vejã. como e salutar a liberdade de imprensa, veja 
como é frutífero, é fecundo, manter....se os canais de co
municação do povo entre si, através dos órgãos de divul
gação da;s idéias e do pensamento, da consciência nacio
nal. 

V em os que V. EK' faz uma colocação que já vínhamos, 
há muito tempo, defendendo, é o caso da moratória. 
Apenas,- o Gcive!no Federal, no meu entender, parece 
que tem um pudor, tem um escrúpulo em aceitar a pala~ 
vra moratória. Em verdade, a coisa foi se agravando de 
tal forma que mesmo os que nada entendem de econo
mia passaram a tomar conhecimento de que o Brasil está 
numa situação de grande dificuldade, chegando ao pon
to de não poder mais cumprir, honrar, suas obrigações, 
seus compromissos internacionais, quer dizer,. com os 
empréstimos·q!le foram_~omados aos bancos,_às várias 
entidades estrangeiras. Chegou ao ponto de o Brasil não 
poder resgatar as promissórias vencidas, nem renová-las, 
porque não tem recursos sequer para pagar os juros e re
novar a dívida. ~ o que estâ aconteqendo, é o que esta~ 
mos vendo. 

Então, defendemos uma moratória. 

O Sr. Almir Pinto- Permife-me V. Ex•? 

O SR. MÁRIO ·MAIA -- Üm m"omento, deixe con
cluir meu raciocínio. 

O Sr. Almir Pi"nto- Nenhuma moratória, no momen~ 
to, seria oportuna. 

O SR. MÁRIO MAIA- Mas o Brasil já Fstá em mo-
ratória. 

O Sr. Almir Pinto -A moratória será uma renego" 
ciação, um reescalonamento da dívida. 

O SR. MÁRIO MAIA- Nos vernáculos, nos dicicr 
nários, a palavra moratória signifiCa demora, demora em 
pagar, retardamento em pagar, suspensão no pagamen
to. Isto é o que dizem os dicionários todos. 

O Sr. Almir Pinto- Mas não dizem as conseqüências. 
As conseqUências da moratória são penosas, severas. 

O SR. MÁRIO MAIA- Mas ê uma demora no pag3.
mento. Então, o que está havendo, no Brasil, é a demora 
no pagamento. 

Agora é público e notório que o Brasil já estâ na de
mora, na moratória. Por isto, vai pagar juros de mora. A 
expressão jurOS de mora significa juros de demora, de re
tardamento. Se a gente vai ao banco fazer pagamento da 
conta de luz, passados Qez c:lias da data do vencimento. 
sofre juros de mora de I% sobre a dívida. Por que? Por
que tardou no pagamento. 

Então, com o Brasil, com a Nação, com os indivíduos, 
com a família ou _com as instituições, acontece a mesma 
coisa. ~ só ampliar. Estamos em moratória porque, já há 
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alguns meses, lemos nos jornais todos os dias que oBra~ 
siljá estava- na útlima notícia que li-com 2 bilhões e 
800 milhões em atraso, porque as negociações com o 
Fundo Monetário Internacional, as negociações com o 
Clube de Paris, ou as negociações, agora, com 800 ban
cos credores nacionais- está aí nos jornais, para-todo 
mundo tomar conhecimento, são coisas que todo dia a 
gente lê- não foraiit"ãTnda ultimadas e os "papagaios" 
que o Brasil deve lá faia já estão vencendo. Cada ·vez 
mais, vamos chegando dentro da realidade da moratória, 
EstoU com V. Ex•, tem de haver um acordo, agora, quan
to à adjetivação da mora_tória. Como eu 1i:i di~rido, se é 
uma moratófii:l declarada unilateralmente, se é uma mo
ratória feita em comum acordo com os credores, se é 
uma moratória negociada, se ê declarada. Qualquer coi
sa que seja, é at:C:ilár a realidade de que já estamos em 
moratória. Agora, vamos dar tempo para que tenhamos 
saúde económica e responder por nossas obrigações. 

O Sr. Alberto Silva -~Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MÁRIO MAIA -Concedo o aparte ·a V. Ex• 

O Sr.-Alberto Silva- Quero congratular-me com V. 
Ex•, pelo tema que trouxe à Casa. Com relação à fragili
dade dos municípiOs, há necessidade urgente de se fazer 
chegar até eles os recursos que estão necessitãndo, e tam
bém congratular-me com o nosso eminente companheiro 
do Nordeste, Senador Almir Pinto, ambos médicos, fo
ram até a análiSe do funCiõil.amento orgâ"nico de um ser 
vivo, e com os conhecimentos que têm fM3.m à célula, 
que é a matriz do corpo, como o município é a ril.afrii Ou 
a célula da Nação. 

O SR. MÁRIO MAIA- :ta matriz da Nação, real
mente. Rui Barbosa dizia: .. multiplicai a célula e tereis o 
organismo, multiplicai a faniília e tereis a Pátria". Eu 
digo que se multiplicamos os município-s;-feferilos a 
Nação. 

O Sr. Alberto Silva - É isso que eu queria dizer, 
congratulando-me com V. Ex• e com o Senador Alniíi 
Pinto pela intervenção brilhante que fez no discurso de 
V. Ex•, a respeitõ. E af o temajâ foi para· a dívida exter
na, para a necessidade de pagamento. 

O SR. MÁRIO MAIA- Que está ligado intimamente 
à saúde dos municípios. Se nossos municlpios fossem sa-
dios talvez tivessem capacidade de produzir, talvez não 
estivéssemos numa situação tão difícil, não teríamos pe
dido tanto empréstimo, e teríanl.Os produzido e vendido 
muito mais. 

O Sr. Almir Pinto - O problema da dívida externa 
veio à tona em face da reforma tributária porque o País, 
no momento, estâ em dificuldade. 

O Sr. Alberto Silva- Exatamente. Eu queria apenas 
fazer uma colocação que fica dentro do tema dos dois. 
Com o desemprego, fruto do zero_de caixa- como mui
to bem disse o Senador Almii- Pinto- iudo que -se tem 
feito até agora, antes dessas negociações, ê apanhar todo 
o dinheiro disponível da Nação, para pagar juro_, princi
pal de juro, sptead, prime, e outros nomes complicados 
que arranjaram aí. Na verdade, é o pagamentO de uina 
dívida que o País não agüenta pagar, parando o País, 
isto é, entrando na recessãO e no desemprego. Poi- isso, 
agora, veio à tona o caso dos cem mil homens da Serra 
Pelada, ameaçados de desemprego. Queria aproveitar, 
justamente, para dizer que ·aqui, prinCipalmente nós do 
PMDB, temos defendido intransigentemente aquele 
problema do ouro ... _ 

O SR. MÁRIO MAIA --V. Ex• insiste tanto quanto 
eu insisto neste probfema de municíPios de-áre<i de segu
rança nacional. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção II) 

O _Sr. Alberto Silva - Tenho sempre dito aqui que 
existe ouro- em vários Pontos do Território Nacional. Em 
serra Pelada, nossos irmãos garimpeiros foram lá, des
montaram a Serra Pelada, trabalharam, não sei quantos 
ànos e, no momento em que estão colhendo os frutos 
desse trabalho, vem o Governo querer tirá-los do lugar 
para jogáMios dentro do mato, onde há malária. O certo é 
que se faça justiça, maniendoMos lá para produzir o_uro 
de que este País está precisã.ndo. Lembra V. Ex• que. eu 
dizia que as máquinas da-Compailhia Vale do Rio Doce 
devem ser deslocadas para a Se~ra de Carajãs. Lá hã 
muito ouro para máqüina. Junta~do o ouro do garimpo 
e da Serra de Carajás, o Governojdeve ir à mesa de nego
ciações armado de dinheiro, porque aí ele negocia bem 
para o Brasil. Um bom negócio é bom, quando o é para 
as duas partes. O Brasil vai de mãos abanando, ·apenas 
dizendo que o País é rico, tem produção, mas uma pro
dução discutível, porque o que nós produzimos aqUi, lã 
fora, também, eles produzem. Sempre tenho defendido 
que o Brasil precisa ii' à mesa de negociações armado 
com o que ele tem, no momento, de mais fácil e melhor: 
o ouro, que a Providência nos deu: Quero completar di
zendo o seguinte: se os desempregados no País- e outro 
dia li um estudo muito interessante sobre isso- estives
sem trabalhando, o Brasil estaria gerando riqueza que, 
talvez fosse suficiente para pagar a dívida. Então, é um 
mau negócio parar o Pais, porque parando é que não pa
ganlos. POr isso. e-muitO opol:túna- a intervenÇãO de v. 
Ex• nessa tarde, com o assunto que traz ao conhecimento 
da Casa -e congiatulo-me com o Senador Almir Pinto, 
pela colocação que fez desse problema. Parabéns a V. 
Ex• 

O SR. MÁRIO MAiA-- Muito obrigado pela suã in
tervenção, e veja bem como ê que mesmo o ouro está in
timamente ligado à saúde das finanças dos municfpios, 
que J?-~s estamos defendend~, aqui. E veja como é neces
sário se fazer urgentemente Uma ref9rma tributária, mu
dando completamente as diretrizes draconianas que fo
ram estabelecidas no que se chamou R.efoima TribUtária 
de 1966, imposta unilateralmente pelo novo regime que 
se instalou no poder, sem que as Casas do Congresso 
Nacional tivessem qualquer força para contraditar, ou 
modificitr sequer essa reforma. E. hoje, ·qu·ase vinte anos 
depois, quando co~eçamos a veralgumas clareiras, aqui 
e ali, para a abertura democrática, estamos sentindo os 
efeitos, as cicatrizes desta política concentradOra, dessa 
·política de destruição de esfacelamento da unidade na
c_ional, atrav.és de normas econômicas pOlíticas e finan
ceiras, destruindo completamente a Federação e, conse
qüentemente, a municipalidade. Hoje, verificamos que, 
na realidade, o que se vê na prática, embora a Consti
tuição estabeleça que O Brasil é uma República Federati
va vemos, na prática, que é uma República Unitária, 
onde o Governo Central programa e dá todas as ordens 
para serem cumpridas pelos Estados e pelos Municipios. 
A ordem vem de cima para baixo. Mesmo agora com as 
eleições redemocratizantes qUe ocorrera111 no dia 15 de 
novembro, os vícios, os erros, os desvios, as distorções 
são tantas que os Governadores, mesmo eleitos ditela
mente pelo povo, através de eleições liVres, diretas e se-

-- cri!tas, estão, indístintamente de partidOs, reclamando. b 
um fato que chama a atenção. A reclamação poderia vir 
unilateralmente, apenas de 9 ou 10 Governadores da 
Oposição, mas não. Até pelo contrário, a grande reclaM 
mação, o grande clamor naciorial veio do Nordeste, do 
Maranhão até a Bahia. De lá chegava, aos céus do Bra
sil, o maior volume de clamores sobre como os govern~M 
dores haviam encontrado a situação econômica de seus 
Estados. Não se fizeram exceções de espécie alguma. Foi 
do Acre ao Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte 
a Maio-Grosso, tOdos os govermidores de todos os Parti
dos profligafiün a situação vexatória, a situação difíCil 
em que encontraram seus Estados, todos eles com caixa . 
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zerada, e muitos pontos abaixo de zerO, porque todas 
elas estavam com grandes déficits. algumas até de mais 
de bilhão de cruzeiros. Portanto, uma situação mesmo 
de desordem que se foi acumulando e, aos poucos, che
gou a esse caos em que se encontram os municlpios, os 
Estados e a Nação brasileira. Então volto àquela tese: 
para se ter um organismo sadio, é preciso que os elemen
tos unitários desse organismo, que_ são as células, tenham 
saúde também. Então necessitam de cálcio, ferro, vitam-i
nas, sais minerais, proteínas para que a_cêlula seja sadia. 
E a célula, o município, sendo sadio a Nação brasileira 
estará sadia. 

Mas queria fazer ainda uma alusão a V. Ex•, nobre SeM 
nadar Almir Pinto, no seu aparte, respondendo ao seu 
aparte ainda, com referência à moratória. Estou de acorw 
do com V. Ex• quando falou em reter. E aquilo que falã
vamos em moratória, como eu me reportava e desvei um 
pouco o raciocíníõ, porque os brilhantes apartes de V. 
Ex• apagaram o fio da minha meada, acho que uma mo
ratória ou uma negociação, qualquer nome que tenha, 
seja a parãda dos pagamentos, porque pelas informações 
dos estudiosos, dos nossos economistas, que acredito 
válidas, porque partem de pessoas que exerceram altas 
funções já na administração do sistema implantado no 
País, de 64 para cá, pessoas que foram Ministros, ou Pre
sident~ do Banco do Brasil, do Banc-o Central, então, 
são opiiiiões válidas e, embora não entendamos de eco
nomia, temos que nos valer dessas opiniões e argumenM 
tos como, por exemplo, que o 2.045 seria fnóCuo porque 
ele não resolveria o problema da economia nacional, 
agravando, cada vez, mais o salário daqueles que já são 
tão sacrificados. 

Mas se, dentro desta proposta, dessa negociação de 
moratória, os nossos credores aceitassem uma parada, 
poderíamos talvez, em 3, 5, 8 ou 10 anoS, nos recUperar e 
ter saúde para p•oder pagáMios, porque' eu Ii, esta semana, 
que as nossas obrigações anuais, no presente momento, 
com referência à administração da dívida, isto é, à amor
tização do capital e o pagamento dos juros, vão a um vo
lume, aproximadamente, de 13 bilhões de dólares. Ora, 
se estamos fazendo um esforço enorme, como V. Ex• 
acaba de falar, procurando uma meta dos seis bilhões e 
trezentos lllilJlões de dólares que seriam necessários, na 
balanÇa de pagamento, para cobrir as nossas necessida
des desse ano,_ e se nós, apenas para pagar, ficando com a 
caixa a zero, se nós conseguirmos fazer com que os nos
sos credores entendam que é bom para eles, porque nós 
iremos pagar essas dívidas quando nós pudermos, a re
tenção desses três bilhões _de dólares valem muito mais 
do que o empréstimo que eles fariam para nós, agora, de 

- seis, oito bilhões. Nós não preciarfamos de empréstimos 
de ninguém; bast_aria que nós retivéssÍ:mos a nossa prO
dução e o esforço de exportar, para pagar a dívida, ficas
se dentro do território nacional, reativando o trabalho, 
reativando a indústria, empregando gente, dando empreM 
go a toda essa população desempregada, pagando me
lhor salário, porque é uma coisa tão lógica, tão banal! Se 
O cidadão, o empregado, o lavrador, o trabalhador rural, 
o trabalhador urbano, o operário, o funcionário póbliCo, 
Ô funcioná_río de: qualquer espécie; se ele ganha melhor, 
-ele é estimulado, a consumir melhor. E, se ele consome 
melhor, se ele aqda descalço e passar a usar o sapato, se 
aumenta a população que usa sapato, vai estimular a in
dústria de .calçados. Se ele,: emprega gente, por sua vez, 
se ele vai se vestir melhor, vai estimular a indústria dos 
tecidos e vai empregar mais gente. É um círculo vicioso 
da produtividade que nós teremos que retomar. E diz as
sim: bom, mas, para retomar esse ciclo da produtividade 
nacional, nós precisamos de dinheiro. Mas, nós estainos 
trabalhando para pagar a dívida externa; então ~ meu 
peus! --vamos dizer aos no·ssos ·credores que nós não 
vamos p_agar, vam9s utilizar o dinheiro para fazer a reto
mada do desenvolvimento nacional, melhorar o poder 
aquisitivo da população brasileira. Então, nós vamos ter 
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capacidade de pagar esta dívida e outras mais, e faZer 
Itaipu, e represar todos os rios, represar até o Rio Ama
zonas. Mas, tem que dar tempo; senão, a gente morre 
afogado e depois, "nem mel nem cumbuca", como diz lá 
o nosso conterrâneo nordestino, "nem mel nem cumbu
ca". Faz-me lembrar uma história- o Sr. Presidente já 
abriu ali a luz vermelha me advertindo, mas eu pediria li
cença, pois é tão rara a oportunidade de dialogar assim 
sobre problemas dessa natureza, principalmente nós, 
médicos, que fiCamos mais debruçados em outros 
problemas de aumento populacional, controle de natali
dade, essas coisas aí; nós pedimos ao Pres_id_ente que nos 
dê oportunidade de dialogar mais um pouco nesse senti
do. 

Eu me lembro aqui de um caso recente. Eu li uma his
torieta de um farmacêutico, que vivia muito bem, em 
uma cidadezinha do interior, bem equilibrado, venden
do, atendendo à população. Não tinha nem mêdico nesse 
lugar. Ele era até o médico dessa província, e atendia ao 
pessoal todo, vendia as suas drogas e manipulava as 
poções e xaropes. Então, ele tinha um filho, e mandou 
esse filho para uma das grandes capitais estudar Direito, 
Engenharia ou Economia. Acho -que foi Economia. En
tão, o filho voltou e estava na cidade e o farmacêutico 
sempre trabalhando. Mas, ele adoeceu e foi uma doença 
grave, tratamento cirúrgico com complicações e inter
corrências. Então, ele teve que ficar hospitalizado alguns 
meses. E, antes de se internar, chamou o filho e disse: 
"Meu filho, tome conta da minha farmácia, porque eu 
vou me hospitalizar, para tratar. E, nós teinos que conti
nuar a vida". O filho assumiu os negócios do pai. En
quanto o pai estava internado, o fiJho chegou, olhou a 
farmacinha muito acanhada: .. Mas, esse balcão está 
muito feio, está acanhado, está velho, estã corroído; a 
frente aqui da farmácia- também está com Jim_aspecto 
pobre. Tenho que consertar isso, dar uma feição mais 
moderna ao negócio, não pode continuar assim, eu não 
posso ficar desta forman. 

Então, coritratou firmas, chamou o carpinteiro, depois 
chamou firmas de acrílico, fez um balcão bonito, luzes 
fluorescentes, enfeites, mandou mudar a fachada da far
mácia, botou um quadro bonito lá, farmácia e tal, lumi
nosidade. Mas, os rendimentos da farmácia comi:çaram 
a ficar poucos para aquela reforma, aquela exuberância, 
aquela feição exterior que ·ele achava que a farmácia de
via ter. 

Ai, começou a comprar fiado daqui e dali, a dever ao 
carpinteiro, ao marceneiro, ao dono do acrüico, a todos. 
Então, quando o velho farmacêutico voltou do hospital, 
encontrou aquele monte de dívidas e os títulos começa
ram a vencer. Vencer, mandar para o protesto, e eram 
muitos. Então, a farmácia já não dava para pagar as 
dívidas e os credores disseram: "nós vamos colocar no 
protesto". 

E ele fez o seguinte: chamou todos os credores e dis~e 
que estava recuperado mas, em convalescença, como se 
podia ver ainda magro e esquálido, mas que ia assumir a 
farmácia e dar um direcionamenfo. O filho tinha feito 
toda a extravagância e como ele não podia desmanchar o 
que estava feito, ele pediu um tempo para que pudesse 
pagar. "Se vocês mandarem tudo para o protesto, vai 
acontecer de não ter nem quem compre a minha farmá
cia para que eu possa pagar aS dívidas. Então, vocês não 
recebem e eu não tenho meios de trabalhar para pagar a 
vocês. Vocês me dêem um tempo". Então, iodos Os cre
dores deram um tempo, o farmaCêutico começou a tra~ 
balhar e juntava dinheiro, chamava um credor e pagava, 
chamava outro e íazia a mesma coisa. E assim ressarciu
se de toda a sua divida, no tempo que lhe foi dado, à pro
porção que ele readquiria a sua saúde I!Sica. 

Acho que o Brasil está na mesma situação. 1:: pedir aos 
credores tempo, empregar o dinheiro do nosso trabalho 
na retomada do desenvolvimento económico e, Quando 
essa economia for suficiente, sobrar o suficiente interna
mente, nós então iremos pagar os nossos credores. 

DIÁRIO 00 CONGRESSO NACIONAL(Seção II) 

O Sr. Jaison Barreto --Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. MÁRIO MAIA - Concedo o aparte ao nobre 
Senador Jaison Barreto, com muito prazer. 

O Sr. Jaison Barreto- Eu queria parabenizá-lo pelo 
discurso de hoje à tarde, importante na sua essência, na 
rondenaçào do autoritarismo, que gerou essa centrali
zação, que esvaziou os Estados e Municípios. Nessa de
núncia que faz, dessa visão de po~ncia emergente qUe o 
processo revolucionário entendeu de construir, é que jus
tifica esse endividamento brutal do País e que nos leva, 
hoje, a uma situaçãO de insolvência. Mas, creio tambêm 
que i! ju-sto denunciar, que iSso não é próprio s6 do Go
verno central. Dessa visão e desse enfoque, participou 
toda uma estrutura política. Esses desacertos dos gover
nos estaduais, com esse obrismo, sem consulta à socieda
de, também agudizou esse processo de endividamento 
nacional. Esses estados tovos, levados por essa visão de 
mundo elitista, ajUdou o Governo Federai, o Governo 
Central a se eri.dividar. Talvez nós devêssemos prestar 
uma homenagem, nesta Casa, a um Senador que, duran
te 1 ano inteirO, obstruiu os trabalhos do Senado, exala
mente_ para impedir que governos irresponsáveis nos Es
tados auxiliassem o Governo federal nessa tarefa dele
téria -de endividar o País a níveis insuportáVeis. Essa gen
te, hoje, e eu reconheço aqueles que fazem um ato de 
contrição e pedem desculpas pelo que fizeram contra a 
Nação. Mas muitos estão af a jogar responsabilidade só 
no "GOverno central, sem a"rcar Com a responsabilidade 
enorme que tiveram de ajudar nesta tarefa de demolição 
da Federação. E esta denúncia é importante fazer para 
que ~gente saiba, e a História registre e guarde na me
mória, aqueles que cooperaram com essa tarefa e que a 
gente possa denunciá-los. Eu gostaria, também, de dizer 
que dentro desse processo de moratória que nós, da 
Oposição, defendetltos, e daí a necessidade desse diãlo~ 
go; de ser colocado em termos claros e definidos, porque 
nínguém está ~í para ajudar o ooverno a sair da enrasca
da em que se meteu, nós estamos preocupados em tirar a 
Nação ... 

O SR. MÁRIO MAIA-- Do abismo em que foi joga
da. 

O Sr. Jaison Barreto- E essa morat9ria que Cstá sen
do anunciada af, com nome de renegociação, que se obri
gue o Governo Federal a repassar recursos, que efe teria 
obrigação de pagar aos governos estrangeiros, recursos 
aos municípios e Estados. Porque a se concluir favora
velmente essa moratória, essa renegociação, nãO se pre
tende dar oportunidade ao Governo Federal, autori
tário, deslumbrado, paranóico, de continuar gastando 
mal o dinheiro da Nação. E que eles aí se comprometam 
perante a Nação toda, jâ que alegam que os compromis
sos atuais os impedem de fazer uma reforma tributária, 
que boa parcela desses bilhões de dólares, que estão re
passando para cofres estrangeiros, seja realmente repas
sado para gOvernos responsáveis nos Estados, e nós já te
mos felizmente pelo menos 9 sob o comando do PMDB, 
e aos-municípios brasileiros, para que a Nação recomece 
a respirar e ouça verdadeiramente as necessidades da p<r 
pulação e não da -construção paranóica e megalomaníaca 
de alguns homens que se apossaram dos destinos desta 
NaçãO,- e que nos deixam~ depois de20 anC?~· desmantela
dos, com a nossa soberania entregue a potências estran
geiras e, pior do que isso, aos banqueiros internacionais, 
e que só agora, depois da pressão da Oposição, -enten
dem de que a hora ê de dialogar. E dialogar com dignida
de, fora disso, o consenso não é eticamente defensável 
po-r -fliGSi.iêi:ll;-por neniúiiD-daqUeles--que dtii-ãnte-20 a.lOS 
disseram que a continUar esta prâtica deletéria, nóS-per
deríamos a noção de Nação, e a dignidade de um povo 
que exige outro futuro que não desse processo revolucio
náriO. 

O SR. MÃlUo' MAIA - Estou inteiramente de acor,. 
do com as coloca1~

1ões que V. Ex' faz, só divergindo um 
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pouquinho quanto ao esbanjamento, à tendência esban
jatória dos Gov_ernos dõs Estados atê antes de 15 de no
vembro. É que os Governos do Estados só repetiam o 
mesmo padrão do Governo Central, quer dizer, o Go~ 
verno Central servia de paradigma, aos Governos Esta
duais que, por sua vez, eram nomeados pelo Governo 
Central. 

O Sr. Jaison Barreto- De qualquer maReira, não se
pode eximir de responsabilidade porque a obrigação do 
homem público, do estadista, não é apenas se espelhar 
nos maus exemplos dos outros, é ter entendimento e vi
são de distância para perceber que não poderiam com
pactuar com eSSã Prática. 

O SR. MÁRIO MAIA - Exatamente. Eles têm "sua 
parcela de responsabilidade, mas eu queria dizer apenas 
que eles eram apenas uns sátrapas, eram mandados, re
çebiam_ as ordens Já de cima, para cumpri-las. Então, eles 
se miravam_ _no _espelho do centralismo, e a tendência es
banjatória do Governo Central, com essas obras faraôni~ 
cas, querendo faz_er tudo dentro de um só período, cada 
Gove_mo que assumia querendo fazer mais coisas do que 
o antecessor, de uma só vez, sacrificando toda a Nação, 
isso criava um estímulo para que os GovernoS dos Esta
dos, proporcionalmente, se comportassem da mesma 
maneira, irresponsavelmente, no que diz respeito ao em
prego dos recursos nacionais nos Estados, e também os 
prefeitos, nos municípios. 

O Sr. Jaison Barreto - Aliâs, SenacJor MáriO Maia, 
eu acabei esquecendo, num aparte meio atropelado, de 
prestar homenagem ao Senador Dirceu Cardoso do_ 
Espírito Santo, o que eu gostaria de fazer neste momen
to, a quem nós aqui acompanhávamos naquela campa
nha que fazia contra o crescente endividamento, e at& 
com uma certa incompreensão nossa. t;: claro que não 
apoiei muitas das medidas que tomou no plenário, de 
maneira um tanto insólita e estranha para a Casa, mas a 
Nação deveria prestar uma homenagem a esse homem 
que, de maneira simples e até, talvez, equivocada, brigou 
praticamente sozinho1 durante um ano inteiro, aqui, p8ra · 
evitar que o problema se agravasse. A Nação estaria em· 
muito pior situação, não fosse o trabalho do Senador 
Dirceu Cardoso aqui, intolerante às vezes, tumultuando 
os trabalhos da Casa, no esforço de alertar a Nação para 
o processo de endividamento crescente a que estavam 
sendo levados os Estados e os municípios. e claro, com a 
justificativa que-não havia recursos. De modo que gosta
ria que V. Ex' inserisse no seu brilhante discurso estas 
minhas palavras. 

? SR. MÁRIO MAIA- O aparte de V. Ex• farã par
te mtegrante do meu pronunciamento. 

J Não estava, nesta Casa, porque não era Senadot ain
da, mas acompanhei lá fora o trabalho patriótico e, às 
vezes, incompreendido do Senador Dirceu Cardoso, que 
foi meu colega na Câmara dos DepUtados até quando, os 
nossos mandatos foram cassados e os nossos direitos 
políticos suspensos por dez anos. 

Concluindo, Sr. Presidente, tudo isto torna mais re
mota ainda a possibilidade de uma reforma tributária 
justa, porque não seiâ fácil aá governo abrir mão de uma 
renda que a recessão e a crise que nos afligem estão redu
zindo cada dia que passa. 

Seja como for, Senhor Presidente, todos sabem que o 
mal não é de hoje, e que o governo, com sua ambição 
desmedida de arrecadar cada vez mais, é o grande res
ponsável pelo agravamento da situação aflitiva que vi
vem os nossos municípios. Ao Governo Federal, exclusi
vamente a e1e, eabe, pois, reparar õS mãles aàvinàos de 
sua ambição e desinteresse, faieri.-do promover; com a ur-· 
gência por iodos reclamada, uma reforma tributária con
sentânea com os interesses e as necessidades dos Estados 
e Municípios brasileiros. 

Muito obrigado pela paciência de V. Ex•, Sr. Presiden
te. 

Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.) 
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O SR. PRESIDENTE (Henrique SantiUo)- ConceM 
do a palavra ao nobre Senador Marcelo Miranda. 

O SR. MARCELO MIRANDA (PMDB - MS. Pro
nuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Não poderia deixar de registrar nesta tarde alguns fa
tos, que os jornais de hoje estampam em prim~ITa pági
na, de grande importância e ielevãncía- para o rllomênto 
democrático que vive o Brasil. 

Resolvido o caso .. Juruna" pela Câmara dos Deputa
-dos, como esperáVam-os, com. saPiência e muito tatõ-poll
tico, o Poder Executivo, apesai dos ranças do autorita
rismo de governos anteriores que ainda resistem aos ven
tos democratizantes, soube acatar com o devido respeito 
a decisão soberana e legítima do Poder Legislativo, da 
mesma forma como o Goveráo assimílciü-á-di!rrOfa n"a 
votação do já incinerado Deci-é:to Leí -número 2.02:4 

O grande vitorioso, nesfi!S aconteCimentOs p-olítíCci_s_; 
sem dúvida alguma, foi o Povo brasileiro que teve o seu 
Poder maior, por ele eleito, o CoiigfeSsõ-l'ti"cional, re
forçado c_omo grande palco das decisões iuicioriais.-taln~ 
bém o PreSidente da República saiu fortalecido, visto ter 
demonstrado, na prática, Súas boas intenções no sentido 
de se obter a verdadeira normalidade democrática, qUe
inclui a -harmonia entre os divirsoS poOeres. . . 

A Nação Brasíli.ira, aliviada da tensão da- s"émarla an: 
terior e satisfeita coni o avanço democrático, ouviu hoje 
a liderança· do Governo discOrrer sobre o pronunciamen~ 
to de Sua Excelênia o senhor Presidente -da República
feito-à Nação no dia_ cinco último, e hoje, ãssUnto por de
mais tratado pelo PMDB, nOsso Partido. 

Parece-nos que o Presidente quer o diálago. A Opo~ 
sição também o quer, principalmente o PMDB, que há 
muito tempo aguarda uma decisão concreta dO Executi
vo neste sentido. 

Destarte, Sr. Presidente, acreditamos -que chegou a 
hora do verdadeiro diálogo. E o GovernO tem como 
começá-lo com uma medida que será do agrado de toda 
a Nação:--a ret1bda do Decreto-lei número 2.045 e a libe-, 
ração dos líderes do PDS no Senado e na Câmara, bem 
como do Nobre Presidente do Partido do Governo para 
se sentarem nas mesas de negociação objetivando, com 
os líderes das Oposições, chegar a um consenso que be
neficie o corijuntõ da população, em especial às classes 
trabalhadoras. 

Temos certeza de que o Presidente Figueiredo, agora, 
senão melhor assessorado, pelo menos não mais tão mal 
assessorado quanto antes da demissão do capitão que 
ocupava a Granja do Riacho Fundo, saberá conduzír o 
processo de democratização, reforçando cada vez mais o 
Congresso Nacional que, com a recuperação de suas 
prerrogativas, representarã, com maior· efi"cãcia, os di
versos segmentos da sociedade brasileira na busca de so
luções alternativas para a profunda crise que o Pafs en~ 
frenta. 

O Sr. Hélio Gueiros -Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MARCELO MIRANDA- Com muito-prazer, 
nobre Senador. -

O Sr. Hélio Gu-eiros - Nobre Senador Marcelo Mi
randa, acho bem oportuno que V. Ex• faça o regiStrO da 
retirada de mais um assessor que, com toda certeza, deve 
ser desastrado, como todos os demais. A tese que sele
vanta sempre neste Plenário, e no da Câmará dos Depu
tados, é que tudo que é de bom ê de autoria e dádiva do 
Presidente João Figueiredo. Acontece, eminente Sena
dor Ma"rcelo Miranda, que se s_e fizer um levantamento, 
um in·ventário do que tem de bom e do cÍ.ue tem de ruim, 
no Brasil, verifica-se que o lado da balan-ça da Cois3:ruím 
está lá embaixo e o lado da coisa boa eu acho que sobe, 
porque não tem nada do lado da coisa boa para pesar. 
Então, eminente Senador Marcelo Miranda, isSO" miiü~ -
ralmente deVe ser,já que-nada é culpa e responsabilid8.de 
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do Presidente João -Fig-ueiredo, deve ser culpa exclusiva 
dos assessores. Então, vamos festejar a baix:a de mais um 
assessor da íntimidade do Presidente Figueiredo. E V. 
Ex:~ creio .que faz esse registro com muita oportunidade, 
até para que a opinão pUblica, de agora por diante, veri
fique se yai haver alguma melhoria no comportamento e 
nas decisões do Presidente João Figueiredo. De modo 
qüe acho que foi muito oportuno o registro de v.-Ex:~, 
com relação- a mais eSsa baixa na equipe-do Presidente 
João Baptista Figueiredo. 

O SR. MARCELO MIRANDA -Agradeço o aparte 
de V, Ex• Senador Hélio Gueiros, e_ leio o que diz o 
Jornal do Brasil de hoje, com o título:_ .. Demissão foi 
exigida pelo Ministro Leitão'\ e que consta do seguinte: 

Demissão foi .exigij;la 
_Relo Ministro Leitão 

.Srasília- .. Ou el_e ou eu", A frase d_ita Qnte.m 
pelo chefe do Gabinete Civil, Leitão de Abreu, ao 
Presidente Figueiredo, determinou o fim da traje
tória de Heitor de Aquino Ferreira nC? Palácio do 
Planalto. -

:-- Não conheço esse rapaz - essa era _sempre a 
_Tesposta de Leitão __ quando algum interlocutor desa~ 
visa_do lbe falaY.a. Qo.Jie:cretârio do Presidente. En

. quandó. isso, segundo depoimentos de assessores pa
lacianos, :E:Ieitqr continuava con~ra tudo e todÇJs.--:-
principalmente o Presidente_- a apoiar de forma 
.ostensiva· a ca.Ildidatura do Deputado Paulo Maluf 
(PPS-SPJ à Presidênçia. 

Por essa posição, Heitor acabou divergindo tam
bêm do chamado grupo Geisel. O ex:-Presidente Er
nesto Geisel, que sempre lhe teve amizade, 
supreendeu-se, pela primeira vez, quando Heitor foi 
ocupar a Granja do Riacho Fundo, no início _dO 
Governo Figueir~do. Afinal, era ali, na Granja;-_que 

_ Geisel residia enquanto Presidente. E Heitor, alêm 
de secretáfio de Figueiredo, é aPel13.s major refor-
mado do Exército. · 

Geisel também não gostou quando Heitor se dis
pôs a permanecer no Palácio após a saída de G_olbe
ry e perguntou ao Presidente Figueiredo, quando 
conv_ersaram pela última vez, no dia 4 de_ fevereiro 

-deste ano, em Porto Alegre: Porque você mantém o 
Heitor no Palácio? 

·-E para onde eu vou mandá-lo?- indagou Fi
gueiredo. 

Não se preqcupe. Onde ele estiver, estará melhor 
do que nós- disse_ Gies.el, por último." 

O Sr. Hélio 
O_Sr. ':!_é~i_o Gueifos -_Pernli't"e V:Exf um apar~? 

-O SR. MARCELO MIRANDA - Com todo pfazer, 
nobre Senador. 

O Sr. Hélio Gueiros- Isto aí, nobre Senador, é ore
trato de uma bagunça; ê só como se pode classificar. 
Acredito que o jornal esteja sendo fiel e verídico no rela
to dos fatos. Mas c_om isso se verifica -que o Brasil está 
mesma uma bagunça. Afinal de contas está se_vendo que 
o~ secretário não foi _nem demitido pelo Senhor Presiden
te-da República, foi demitido pelO Chefe da Casa Civil. 

O SR. MARCELO MIRANDA- Agradeço o aparte. 

o- Sr. Jaison Barreto- Permite V. Ex~ um aparte? 

o- SR. MARCELO MIRANDA - Com prazer. 

O Sr. Jaison Barreto - É claro que eu não conheço, 
ainda o inteiro teor do seu discurso, e sei que não vai se 
resumir apenas a esse episódio pequeno, lá da briga de 
compadres do Palácio, mas vai se aprofundar nessa pro
posta de diálogo do Presidente João Figueiredo, que nós 
acatamos e aceitamos, porque, afinal de contas, trata-se 
de um-- passo à frente, uni passo adiante; mas que não 
chega a empolgar as opOsições, porque nesses anos to-
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dOS a ~açãoi1~e viu muito empulhada e muito submetida 
a sucess\vos pacotes. Então, o Governo vinha com paco
tes, que 1

1
se si\uaram num número de três ou quatro;_ e 

agora, premidp pelas dificuldades económicas, e pressio
nado pelo Fut\do Monetário Internacional, se propõe a 
abrir uma pers~ectiva de debate, de diálogo, muito resu
_mj_~_~_, _ ~i~o ·r~trita e muito fechado, ele quer desafogar 
~ma operação ~escalça botas, como se chama na área 
militar. Então, 'em o problema do 2.045, iniposto pelo 
FMI, e como eleijâ sentiu que hã uma reação encabeçada 
pelas Oposições,\, no sentido de rejeitar esse Decreto-lei 
_ilegíti.mo, anti-sot:ial e injusto, socialmente falando, en
tão entende que, ~alvez, estendendo a mão, encontre res
paldo em alguns ~etores da Oposição para esse diâlogo 
muito fechado. l\jas entende, graças a Deus, a imensa 
maioria dos opos~cionistas deste País, que agora vamos 
discutir o pacote das Oposições; porque mudar de núme
ro é fáCil-- é co~tinUar b3.íx:arido decretos --e se con
cordamos e aceitamos negociar o Decreto-lei n'l 2.045, 
ele virá com 2.048, 2.049, 2.050, o que não resolve os 
problemas do País. Então que se posicione como estadis
ta, num momento de crise e de convulsão social, e propo
nha um debate definitivo para esta Nação mudar de ru
mos; que isso comece pela possibilidade de eleição-direta 
para· Presidente da República, porque compactuar e pro
curar 6 conSensO, aceitando essa farsa e esse trottoir cívi
co, ao qual tenho me referido, de candidatos que não re
presentam ·nada neste País, mas que estão aí postulando 
ilegitimamente continuar mandando na Nação; que se 
discuta a necessidade de valorização dõ trabalho dos sin
dicatos e a Central Única dos Trabalhadores; que se dis
cuta uma reforma tributária que permita a Sobrevivência 
do estado e dos Municípios, recuperando a Federação; 
que se_ permita, fin-almente, que este-Congresso assuma 
as suas prerrogativas e, dentro desse pacote, a necessida
de__de Uma- Constituinte _e aí todos nôs vamos discutir 
com dignidade, com lealdade e eticamente de maneira 
responsável. Fora disso são manobras, são biombos que 
apenas visam tiiãr "o País do sufoco momentâneo desse 
Decreto-lei n<1 2.045, sem querer discutir as causas gera
doças das distorções do processo brasileiro. 

O SR. MARCELO MIRANDA- Agradeço o aparte 
de V. Ex~, acrescentando que é exatamente nesse sentido, 
lembrando esses pontos e a proposta que o PMDBjâ fez, 
através do nosso Presidente, principalmente com a de
monstração dada pelo Congresso unido, ao rechaçar o· 
Decreto-lei n'l 2:024~- demonstrando ao Governo que 
quando depende de o Congresso resolver, em beneficío 
do povo, o povo ê sempre o atendido. E que, dessa ma
neira provo-ca- o Governo para que, --v cindo que o 
Decreto-lei 9 2.045 será impossível, reá.lmente, de passar 
rio Congresso Nacional, através de seus legítimos repre
sentantes do povo, eleitos em 15 de novembro de 1982, 
assim Conio aqueles que aqui jâ estavam, no Senadõ -Fe
deral, todos eles-sãbeião, se esse decreto vir a ser apre
sentado para julgamento do Congresso, ter a mesma ati· 
tude que tivemos com o Decreto-lei n9 2.024. 

Registro apenas esses dados, porque se sabemos criti
car sabemos também registrai fatos positivos do Gover~ 
no, com uma disposição de dialogar. 

Esta foi a Propostã que õ PMDB fez, em síntese, 
através do discurso do Presidente Ulysses Guimafães; 
dialogar dentro do Congresso. 

O Sr. Hélio Gueiros - Permite V. Ex:• um aparte? 

O SR. MARCELO MIRANDA - Com todo o pra
zer. 

O "Sr. Hélio Gueiros - Nobre Senador Marcelo Mi
randa, V. Ex' está se reportando, aí, naturalmente, ao 
pronunciamento do Presidente João Figueiredo, acenan
dQ com a possibilidade de um entendimento com a Opo~ 
sição. Estou de pleno acordo, como toda a Oposição 
senipre esteve _de acordo a ouvir e a dar uma definição 
sobre propostas concretas, formalizadas, e não apenas 
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declarações de intenções, porque isso pode servir para o 
FMI. mas não serve para o PMDB, o PMDB quer pro
postas concretas. No pronunciamento do Presidente, por 
exemplo, acho que Sua Excelência não estâ certo quando 
pretende isolar problemas. Então, Sua Excelência faz a 
proposta para esquecer a sucessão e se dar atenção ape
nas ao problema econômico-social. Não hâ dúvida ne
nhuma de que o problema econômico-social tem priori
dade absoluta nas cogitações e nas preocupações do 
povo brasileiro. Mas, é tolice pretender isolar, estancar 
os problemas brasileiros. Não entendo como o Presiden
te pensa que pode dizer assim: "Vai acontecer, agora sO
mente isto. Com relação à sucessão presidencial não vai 
acontecer nada." Os fatos independem da nossa vonta~ 
de, ninguém tem controle sobre eles. E com_ relação, por 
exemplo, à sucessão presidencial é evidente que, no fun
do, ela se encaixa dentro da solução do problema 
económico~social. Os problemas económico-sociais te
rão que ser equacionados ou ter continuada a sua so
lução pelo novo Presidente da República. Eu não creio 
que se possa dissociar um compromisso do novo Presi
dente com a maneira de se apredar os atuais prQblemas 
brasileiros, tem que haver uma conexão, um enca,dea
mento entre a solução desse problema económico-social 
e a solução do problema presidenciaL De modo, Senador 
Marcelo Miranda, que embora eu esteja de pleno acordo 
com o aceno do Senhor Presidente da República, acho 
que tem que haver uma solução global para todos os 
problemas, nós não podemos escolher, indicar somente 
esse ou aquele acontecimento, esse ou aquele problema, 
nós temos que enxergar todos os problemas. Até porque 
não há uma s_olução de qualquer problema económico
social que não tenha a sua tonalidade política. Estou de 
pleno acordo com o pronunciamento de V. Ex' Faço es
tas restrições a essa visão do Presidente com o interesse 
de colaborar, de ajudar a Sua Excelência, mas apenas en
tendendo que Sua Excelência tem que enxergar ao mes
mo tempo todos os problemas, mas não pode isolar, por
que os acontecimentos se desenrolam independentemen
te da vontade de quem quer que seja. 

O SR. MARCELO MIRANDA - V. Ex• tem razão 
de dizer que, naturalmente, o Presidente não teiá a vara 
de condão de dissociar Os PiOblemas e os assuntos que 
serão tratados pelo povo brasileiro e Pelo Congresso,nes
ta hora de crise política, social e económica". 

Os assuntos, os três, tanto na área ecõnôinica, política 
ou social, serão tratados. Mas eu entendo ainda que 
principalmente no da suces_são em que ele teve tanta pre
sença, às vezes, até nos joinais, tratados acima do 
problema económico, porque o-povo brasileiro está can
sado, está exaurido, não 'agííenta mais o GovernO qUe aí 
está, e quer discutir para saber se, pelo menos, daqui a 
um ano e meiõ ou mais-:queril será o-nosso novo Presi
dente. 

Desta maneira, eu aCresCentO apenas ã -demissãO da
quele que, com seus charutos personalizados, sempre 
afrontou os interesses do povo no Palácio do Plan_alto e 
que adjetivamos apenas como politiqueiro porque aspa
lavras que ele merece não devem nunca serem ditas num 
ambiente eleVado e culto como o que impera nesta Casa. 

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

O Sr. HéHo Gueiros - Sr. Presidente, peço a palavra 
para· uma comunicação. _ 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Conce~ 
do a palavra ao nobre SenadOr -Hêlio GLieiros. 

O SR. Hf:LIO GUEIROS (PMDB :-- PA. Para uma 
comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Apenas para esclarecer um notiCiâi'iõ ·que li, hoje, na 
Imprensa, dizendo que, com a viagem do Senador Muri
Io Badaró para o exterior, o PMDB e as Oposições esta~ 
vam engavetando um problema de questão de ordem que 
foi levada à consideração da Comissão de ConstitUição e 
Justiça. 
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Desejo, nesta oportunidade, ressalvando o bom nome 
e a boa reputação da Comissão de Constituição Justiça e 
também da Presidência eventual do nobre Senador José 
Fragelli, que não estã havendo da parte do PMDB nem 
das Oposições qualquer retardamento na apreciação-des
sa questão de ordem. Apenas a questão de ordem foi li
da, Sr. Presidente, na reunião do Congresso Nacional na 
segunda-feira, à noite; na terça-feira foi enviada para a 
CofuissãCf de_ Constituição e Justiça; mi segunda-feira, à 
tarde, o Senador José Fragelli distribuiu o processo, que 
chegou às minhas mãos, como Relator, na terça-feira à 
tarde. E a reunião da Comissão dC Consti_tU:içãõ e JuSiiça 
era quarta-feira às nove e meia da manhã. Seria uma le
viandade, seria uma falta de responsabilidade, alg1,1ém 
achar que poderia apresentar um parecer sobre um 
problema que eslâ interessando a todo o Congresso Na
cional, com poucas horas apenas de estudo e análise. 

Quero dizer a V. Ex~ que,_a partir desta semana a Co
mis_s_ãa de Constituição e Justiça jã estará perfeitamente 
habilitada para fazer o seu pronuncia-riiento sObre essa 
questão de ordem. E eu que fui nomeado Relator, já es
tou em condições de preparar o meu parecer s_o_bre esse 
caso. 
_ b preciso que se note que, na consulta e na análise des

se problema, hã necessidade de se consultar vários docu
mentos, especialmente os três regimentos: o Regimento 
Comum do Congresso Naciorial, o Regiinento Interno 
do Senado Federai que é subsidiário, e o Regimento In
terno da Câfuarã.. dos Deputados, que é subsidiário se
cundariamente. 

Nestas condições, Sr. Presidente, eu desejava prestar 
este esclarecimento à, Casa, para mostrar que, da parte 
do PMDB, nãÕ houVe nem está havendo~ qualquer prote
lação na apreciação, nem muito -menos da parte do Presi
dente eventual, Senhor José Fragelli. 

Era o que ti~ha a_informa~: 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Conce
do a palavra ao nobre Senador Pedro SimOn, que falará 
corno Líder do PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Conce-
do a palavra ao nobre Senador Nelson Carneirõ. 

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

A Justiça rápida e barata é uma aspiração- de todos, 
mas, no Brasil, apenas no foro trabalhista ela aparece 
praticamente gratuita, embora também lentá, mas não 
tanto quanto nos foros civis e criminais do País. Há mais 
causas que se ariiastam dezenas de anos, até a deCisão do 
Pretória Supremo, muito comuns os inventários ultima
dos pelos netos. O _valor das custas cresce, a cada ano e, 
tanto na Justiça Federal como na Estadual, seus preços 
são rigor~samente atualizados com .a correção mo~e
tária_, ---

Evidentemente, há quem possa pagar advogados caros 
e custas elevadas. -

Mas é preciso encontrar meío e modO de minorar esse 
custo, em tempo de dinheiro, para os mais pobres. 

Agora mesmo, elaborado pelo Ministério da desduro
cratização desde I 980 - e retido, nas gavetas do Execu
tiVo, há três anos- chegou ao Congresso Nacional, en
caminhado pelo Presidente em exercício, Aureliano Cha
ves, o projeto qUe cria o- Juizado de Pequenas Causas. 

Segundo o Ministro Hélio Beltrão, se esse projeto for 
aprovado, teremos mais uma forma de aproximar o 
povo da J~stiça, o que é bom para o regime. 

A proposição atende àqueles que não vãO a Justiça e 
decidirá apenas causas cíveis, facifitando ao cidadão co
mum o acesso ao pretório, removidos os obstáculos mais 

_encontradiços. 
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Salienta a Exposição de Motivos: 

.. Pelo sistema previsto no projeto, o Juizado 
com bína os regimes tradicionaís de solução de con
flitos, através da conjugação de mecanismos extra
judiciais de comp-osição-;.._ -conciliação e arbitragem 

--=- e de solução judicial propriamente." 

- Além disso, o Juizado de Pequenas Causas visa à bus
ca permanente_da conciliaçã_o das partes, podendo resol
ver questões de valor até yinte vezes o maior salário 
mínimq vigente. 

Trata-se de uma proposição simples, obtida através 
dos critérios de formalidade e oralidade, para causas pa
trimoniais de pequeno valor, entre partes que podem li
vremente transigir, permitindo-se a dispensa de assistên
cia técnica por advogado. 

Esperamos que o projeto seja aprovado e atenda à sua 
finalidade, fazendo do juizo arbitrãl também um exce
lente processo de educação das partes. 

Era o que tínhamos· a dizer. Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Conce
do a palavra ao nobre Senador Âlvaro Dias. 

O SR- ÁLVARO DIAS (PMDB- PR. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Venho a esta tribuna hoje, como orgulhoso represen
tante do Estado do Paraná, onde se cultiva, com empe
nho e profundo respeito, o pluralismo e a igualdade so
cial e étniCa, onde se acfindra a fraternidade e a cordiali
dade entre homens vindos de todas as partes- dos ou
tros Estados da Federação e de um sem-número de terras 
estrangeiras - onde todos se dão as mãos para construir 
um futuro melhor para sua gente. 

Ali enraizou-se, desde há cento e_ doze anos, a maior 
colônia polonesa no Brasil, que aprendemos a admirar e 
louvar, não só por sua contribuição material ao desen
volvimento paranaense, que foi e é muito grande, como 
principalmente pelos elevados princípios e valores que 
confluírarri dela para a cultura de nosso. povo. Para dar 
apenas um exemplo, lembraria o ·rato histórico relacio
nado à criação ·de sociedades étnicas pOlonesas. 

Por volta de 1890 a colónia já havia instalado algumas 
agremiações culturais e esportivas. Entretanto, isso não 
bastava ao seu espírito cívico e à Sua ânsia de preser
vação cultural; dai irrlaginarem um novo tipo de organi
zação, que, segundo suas próprias expressões, "devia 
perseguir um ideal elevado, único, superior a tudo. Este 
ideal seria: o preparo para a luta pela libertação da Poló
nia". E em 1898 alguns jovens reuniram-se para criar 
uma nova sociedade com objetivas culturais, artlsticos e 
desportivos; porém a maior ênfase "Seria dada aO cUltivo 
da história pátria, a Polônia, retalhada, oprimida e sub
jugada'.'. 

Os calendários, entretanto, foram derrubando s_uas fo
lhas e o solo e a gente brasileira os foram generosamente 
integrai:tdo à nova pátria. São hoje brasileiros, sem dúvi
da, os ma~s ricos em sUa identidade cultural, em sua parK 
tiCip"ação SOdal, polítiCa e económica. Mas conservaram, 
so~retudo·, _este espírito _libertário, de independência, de 
altivez, ao lado de sua elaborada e respeitável definição 
cultUral, que marca profundamente o ethos do Paranã. 

S pol- este motivo, entre tantos, que hoje nos irmana
mos em seu júbilo pela concessão do Prêmio Nobel da 
Paz a um líder polonês que tem em s'ua personali<;Iade e 
em seU prOtagonismo- da- hiStória p-resente daquela 
nação, os mesmos germes de idealismo, hombridade, 
amor à pátria e espírito de sacrifício na defesa de sua li
berdade, que -mai'Ca.Vãrii acjUelesjoveris imigrantes do sé
culo passado. 

Lech Walesa é sem qualquer restrição um símbolo 
mundial da paz que nasce da liberdade._ Um homem que 
encarna, no galardão de seu movimento, todo o profun
do sentido da solidariedade. Solidariedade humana que 
brota da copsciência da igualdade entre todos os cida-
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dãos; solidariedade que viceja no unir-se para ganhar o 
futuro; solidariedade que se verifica na ânsia de preser
var a liberdade individual, a liberdade de classe, a liber
dade ante o Estado opressor. Solidariedade que ousa, ga
lhardamente, a partir de um punhado de bravos cida
dãos conscientes, afrontar potências. Seja aquelas que os 
oprimem diretamente, pela subjugação da independência 
e da autonomia nacional, seja aquelas que, embora 'de
sinteressadas de seus valores e objetivos essenciais, pro
curam seduzi-los para capitalizar-lhes o ímpeto de libe
ração para impôr-lhes outra forma de dominação. 

Ontem como hoje, os poloneses - e Lech Walesa ago
ra o comprova - têm sido a vanguarda da cultura liber
tadora em todo o mundo. Por sobre, as ideologias cir
cunstancialmente em moda, por sobre as preferências 
políticas eventualmente dominantes, por sobre os terrí
veis obstáculos que sempre lhes impuseram forças exter
nas de opressão e desgarrados colaboracionistas iriter
nos. Porque acima das imagens de momento, perfilam os 
valores mais altos da liberdade, da igualdade, da justiça e 
da independência nacional. 

Ao ser nomeado para o Prêmio Nobel da Paz, Lech 
Walesa representa uma vitória destes princípios niagnos. 
Vitória que- alça· a primeirO plano o Protagonismo dos 
trabalhadores na história; sua luta pelo direito de 
organizar-se, de impôr-se como sujeito dessa história, 
para ombrear com outros grupos sociais na condução 
dos destinos do país e no engrandecimento da Nação. 

Vitória que, para nós brasileiros, nos dá alento e espe~ 
rança. Porque o espírito que conduz a ela, nós os carre
gamos, embutido no acervo de valo!es, de atitudes, de 
traços culturais que se incorporam à herança dos velhos 
imigrantes poloneses que vieram ajudar a criar o Paraná 
e o Brasil de hoje. 

Honras a Walesa, respeito ao Solidariedade, gratidão 
à brava nação polonesa. Reafirmo, aqui, nosso júbilo de 
irmão e conterrâneo de poloneses, pela vitória de Wale
sa. Em prol da liberdade, da independência e da igualda
de social. 

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

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santil!o) - Nada 
mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, 
desigmindo para a sessão extraordinária de 18 horas e 30 
minutos. a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Requeriinento n9 759; de 
1983, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, solici
tando a transcriçãO, riOs An-ais do Senado Federal, do ar
tigo intitulado "A Igreja Popular", publicado no jornal 
O Estado de S- Paulo do dia 18 de agosto de 1983. 

2 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Le
gislativo li' 18, de 1981 (n' 135/82, na Casa de origem), 
que aprova o Texto do Convênio sobre Transporte Ter
restre Fronteiriço de Carga, firmado entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da Repúbli
ca da Venezuela, em Caracas, a 19 de fevereiro de 1982, 
tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 848 e 849 de 
1983, das Comissões: 

- de Relações Exteriores; e 
-de Transportes, Comunicações e Obras Públicas. 

3 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Le
gislativo n9 6, de 1983 (n9 118/82, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o texto do Acordo Comercial entre o 
GOverno da República Federativa do Brasil e o Governo 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACJONAL(Seção II) 

da República Argelii1a Democrática e Popular, concluí
do em Brasília, a 3 de junho de 1981, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS. sob n•s 815 e 816. de 
1983, das Comissões: 

- de Relações Exteriores, e 
- de Economia. 

4 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Le
gislatiVo n9 11, de 1983 (n9 8/83, na Casa de origem), que 
aprova o texto da Resolução n9 A 450, da XI Assembléia 
Geral da Organização Marítima -consultiva Intergover
namental- OMCI, que aprovou Emendas à Convenção 
da 01-gariliação, concluída em LondreS, a 15 de--no
vembro de 1979, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS. sob n's 846 e 847, de 
1983, das Comissões: 

-de Relações Exteriores; e 
-de Transportes, Comunicações e Obras Públicas. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Estâ en
cerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessao às 18 horas e 15 minutos.) 

Ata da 173• Sessão, 
em 6 de outubro de 1983 

1' Sessão Legislativa Ordinária, 
da 47• Legislatura 

EXTRAORDINÁRIA 

Presidência do Sr. Nilo Coelho 

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

Iris Célia- Mário Maia- Eunice Michiles - Rai
mundo Parente- Gaivão Modesto- Odacir Soares
Aloysio Cl;tave_s- Gabriel Hermes- Hélio Gueiros :
Alexandre Costa- João Castelo- José Sarney- AI
berto Silva - Helvfdio Nunes - Almir Pinto - José 
Lins- Virgílio Távora- Dinarte Mariz- Martins Fi
lho- Marcondes Gadelha- Aderbal Jurema- Marco 

I Maciel- Nilo Coelho- João Lúcio- Luiz Cavalcan-
1 te- Albano Franco- Lourival Baptista- Passos Pôr
' to - Jutahy Magalhães- Luiz Viana -João Calmon 
-José Ignãcio- Nelson Carneiro- Itamar Franco
Severo Gomes- Benedito Ferreira- Henrique Santillo 
- Derval de Paiva - Gastão Müller --Roberto CB.rit
pos- José Fragelli- Marcelo Miranda- Álvaro Dias 
- Enêas Faria- Jaison Barreto - Lenoir Vargas
Pedro Simon - Octavio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 48 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos ti-ãbalhos. 
O Sr. J9-Secretário procederá à leitura do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
PARECER 

Da Comlssio de Redação 
PARECER N• 868, DE 1983 

Redação final do Projfto de Resolução n9 109, de 
1983. 

Relator: Senador José Uns 

A Comissão apresenta a i-edação final do Projeto de 
Resolução n9 109, de 1983, que autoriza o Governo do 
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Estado de Mato Grosso do Sul a elevar em CrS 
2.878.260.000,00 (dois bilhões, oitocentos e setenta e OitO 
milhões, duzentos e sessenta mil cruzeiros) o montante 
de sua divida consolidada interna. 

Sala das Comissões, 6 de outubro de 1983. --Passos 
Pôrto, Presidente - José Uns, Relator - Iris Célia. 

ANEXO AO PARECER No 868, DE 1983 

Redação final do Projeto de Resoluçio q9 109, de 
1983. 

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

, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso do 
Sul a contratar operaçio de crédito no valor de CrS 
2.878.260.000,00 (dois bilhões, oitocentos e setenta e 
oito milhões, duzentos e sessenta mH cruzeiros). 

Senado Federal resolv~ 

ArL 19 É o Governo do Estado de Mato Grosso do 
Sul, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de 
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a con
tratar operações de crédito no valor global de CrS 
2.878.260.000,00 (dois bilhões, oitocentos e setenta e oito 
milhões, duzentos e sessenta mil cruzeiros), correspon
dentes a 1.200.000 UPCs, considerado o valor nominal 
da UPC de Cr$ 2.398,55 (dois mil, trezentos e noventa e 
oito cruzeiros e cinqUenta e cinco centavos), vigente para 
o 49 trimestre de 1982, junto ao Banco do Estado de 
Mato Grosso S.A., este- ifa qualidade de agente financei
ro do Banco Nacional da Habitação,- BNH, destinadas 
à integralização do FAE-MS, como complementação 
aos recursos do Estado, em contrapartida aos do BNH 
(subprogramas REFINAG/REFINESG), para comuni
dades de grande e médio portes; rec.omposição dessa in
tegralização; e garantir recursos adicionais ao Estado 
para atender ao abastecimento de ~gua às comunidades 
de pequeno porte, obedecidas as Condições admitidas 
pelo Banco Central_ do Brasil no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua Pubiicâção. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O Expediente 
lido vai ã publicaç.ão. 

Sobre a mesa, reijuerimento Que vai ser lido pelo Si. 
I~'RSecretârio.--

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 804, DE 1983 

-Requeremos urgência, nos termos do art. 371, aHO.ea 
-~~" do Regimento Interno, para o Projeto _de Lei da Câ-
mara n9 205, de 1983. 

Sala das Sessões, 6 de outubro de 1983. - Aloyslo 
Chaves- Nelson Carneiro- Gastio Müller. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - O requeri
mento-qhe ãcaba de ser-lido será objeto de deliberação 
após a Ordem do Dia. 

Sqbre a mesa, redação final quevaiser lida pelo Sr. 19-
Secretário. 

E lida o seguinte 

PARECER N• 869, DE 1983 
Da Comissão de Redaçio 

Redação final do Projeto de Resolução o9 63, de 
1983. 

Relator: Senadora Iris Célia 

A Comissão apresenta- a redação- final do Projeto' de 
Resolução n9 63, de 1983, que cria a Categoria Funcional 
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de Adjunto Legislativo e dá outras providências, esclare
cendo que formulou, em partes do Projeto, sem alte
ração de mêrito, as adaptações necessárias à aplicabili
dade da subemenda da Comissão Diretora aprovada 
pelo Plenário. 

Sala das Comissões, -6 de outubro de 1983.- Passos 
Pôrto, Presidente- Ir:ls Célia, Relatara- José Lins. 

ANEXO AO PARECER N' 869, DE 1983 

Redaçio fmal do Projeto de Resoluçio n'l 63, de 
1983. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, Presidente, nos termos do item 30_ do art. 
52 do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1983 

Cria a Categorill Funcional de Adjunto Legislativo 
e dá outras providências. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1"' I! criada, no Grupo-Ativ1dades _de Apoio 

Legislativo, Código SF-Al-NS-017, a Categoria Funcio
nal de Adjunto Legislativo, intermridíáriã Clltre a d~ As
sistente Legislativo e a de Técnico Legislativo. 

Parágrafo único. Aos _ocupantes da Categoria Fun
cional de que trata este artigo sf.o inerentes atividades de 
nível superior, envolvendo a elaboração de estudos preli
minares, devidamente fundamentados, para instrução de 
matérias legislativas e administrativas, seus aspectos téc
nicos e legais; orientação e execuç~o qUalificada de tare
fas relacionadas com a manutenção dos diversos bancos 
de dados que compõem o Sistema de Informações do Se
nado Federal; atender às solicitações de pesquisas, ope
rando os equipamentos utilizados no processo de auto
matização de dados. 

Art. 29 Os valores das referências de vencimentos 
constantes do anexo que acompanha esta Resolução são 
os fixados para as correspondentes Referências da escala 
de Nível Superior (NS) constantes do anexo II da Lei n9 
6.908, de 21 de maio de 1981, com os reajustes posterio-
res._ 

Art. __ _39 _ A Classe Única da Categoria de Adjunto 
Legislativo será provida mediante a transformação dos 
cargos de Assistente Legislativo e dos cargos ocupados 
pelos servidores aproveitados nos termos do § 39 deste 
artigo, dispensada, no primeiro provimento, a exigência 
de escolaridade superior. 

§ }9 A lotação da Categoria Funcional de Adjunto 
Legislativo será dad_a pelo número de Assistentes Legis
lativos e dos servidores de que trata o § 39 deste artigo, 
que a ela forem admtidos por Ato da Comissão Direto
ra, que os escalonará nas referências da Classe Única, de 
cima para baixo, obedecidos os percentuais de 15%, 20%, 
25% e 40% do total obtido com a aplicação do disposto 
neste parâgrafo. 

§ 29 No escalonamento de que trata o parãgrafo an
terior, terá precedência áa classlficaçãõ, sucessivamente, -
o servidor que: 

a) tiver ingressado na Categoria atra-vés de aprovação 
em concurso interno; 

h) tiver maior tempo na Categoria; 
c) tiver maior tempo de serviço no Senado Federal; 
d) possuir melhor escolaridade regis,trada nos assenta

mentos funcionais na data desta Resolução; e 
-e)- for-incltúdo -n-OS--term-OS--do -~-3-~"--deste--artigo. ------

§ 39 O disposto nesta Resolução se áplica aos servi
dores de outras CategoriaS ãp-i"ovados em concursos in
ternos realizados nos anos de 1981, 1982 e 1983, para a 
Categoria Funcional de Assistente Legislativo, e que naõ 
tenham sido classificados para promoção por insuficiên
cia de vagas. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIO~AL(Seção II) 

Art. 49 O preenchimento da Clas~e Espcial far-se-á 
nos termos da legislação específica, obServando_ o limLte 
de 3.0% dos ocupantes _da Classe Única. 

Art. 59 Após o primeiro provim~nto e lotação, o 
ingresso na Categoria Fun~iol!a! de A?junto Legislativo 
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obede_cerâ às normas e critérios seletivos contidos na Re
solução n9 146, de 1980. 

Art. 6~" Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
Art~ 79 Revogam-se as disposições em contrário. 

ANEXO ~(art. 2•l 

Gnipo CategOrl!l Funcional Código Referência 

AtlVidade de Apoio: Adjunto 

Legislativo 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) ~ A redação 
final que vem de ser lida vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento cuja leitura serã feita pelo 
Sr. l9~Se.cr~târio. 

t lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 805, DE 1983 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, 
requeiro dispensa de publicação, para imediata 
discussão e Votação, da redação final do Projeto de 
Resolução n1'63, de 1983, que cria a categoria funcional 
de adjunto legislativo, e dâ outras providências. 

Sala das Sessões, 6 de outUbro" de 1983. -José Lins. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Em votação o 
requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa~se à apreciação da 

Redação Final. 

Edi discussão a redação fi~;l. (Pausa.) 
Não havendo quem queira- discuti-la, declaro-a 

encerrada. 
Em _yo_tação. 

Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam 
-sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 
O projeto vai à promulgaÇão. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Sobre a mesa, 
comunicação que vai ser lida pelo Sr. 19-Secretârio. 

.t lida a seguinte 

6 de outubro de 1983. 
senhor Presideilte 
Nos termos do_artígo 86 do Regimento Interno, tenho 

a honra de submeter a Vossa Excelência, o nome do 
nobre Senhor Senador Derval de Paiva p-ari:dntegrar, em 
substituição ao nobre Senhor Senador Lázaro Barboza, 
as Comissões de Agricultura, DiStrito Federal e 
Segurança Nacional, na qualidade de Titular, e as 
·comiS_sões de sa1Jde e MunicíPioS, ria qualidade de 
Suplente. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa · 
Excelência meus protestos de elevada estima e disiintã. 
consideração. 

P~dro Simon, Vice-Líder do PMDB, no exercício da 
Liderança. 

O SR. PRESIDENTE (N li o Coelho)- Serão feitas as 
substituições solicitadas. 

SF-AL-NS-017 Classe Especial = NS-18 a 19 
Classe Única ~ NS-14 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)~ Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item I 

Votação, em turno único, do requerimento n9 
759, de 1983, de autoria do Senador Jutahy 
Magalhã~, solicitando a transcrição, nos anais do 
Senado Federal, do artigo intitulado "A Igreja 
Popular", publicado no Jornal Estado de S. Paulo 
do dia 18 de agosto de 1983. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovãm queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) Aprovado. 
Aprovado o requerimento, será feita a transcrição 

so_liçitada.... 

-É o seiUinte o artigo cuja transcrição é solicitada: 

"A IGREJA POPULAR" 

É a seguinte a íntegra do discurso proferido por frei 
Boaventura Kloppenburg, por ocasião do lançamento 
da segunda edição de seu livro "A Igreja Popular" . 

.. Com a publicação deste livro, tornei-me um sinal de 
contradição. Entretanto, sua publicação eta para mim 
um--(:nicifiCante mas indeclinável dever". Valho-me aqui 
de uma expressão de nosso papa João Paulo II em seu 
discurso aos bispos do Brasil. pronunciado em 
Fortaleza, no dia 10 de julho de 1980. Naquela ocasião, 
disse o papa: "Seríamos bem felizes se erros e desvios 
nestes três campos - Cristo, a Igreja, o homem -
fossem algo de remoto, que·m sabe, mãs por ora irreal. 
sB.beis que rlão é assíin e que, -por -iS-So mesmo, o 
ci"uC'ificante mas indeclinãvet dever de apontar tais erros 

-COm serenidade e firmç_za e _d_e propor pontualmente aos 
fiéis a verdade, é para vós algo próximo e mais que atual. 
O senhor vos dê o carisma do discernimelltO Para ter 
sempfe presente estas vádades e a liberdade e segürança 
para ensiná-las sempre, rebatendo, assim, tudO-quanto a 
elas se oponha." 

O que neste ensaio é apresentado como .. Igreja 
Poj)uiar", designa um conjunto de atitudes teológico
pastorais atualmente em voga em certos setores da Igreja 
_CatÓlica, conió também em alguns ambientes 
protestantes. A expressão não Toi inventada por mim. 
Ela começou a ser usada, principalmente a partir de 
1_975, pelos próprios autores desta estranha tentativa que 
tem o declarado propósito de ensaiar uma reflexão 
teológica e de propor uma ação pastoral a partir do 
instrumento marxista. Pouco importa a expressão e seu 
uso aqui no Brasil. De fato -é usada, e não seria nada 
difícil citar livros, revistas e sobretudo cartilhas 
populares _do Brasil que usam a expressão. O que mais 
interessa é aquele conjuilto de principais propósitos que 
configuram a mencionada atitude teológico-pastoral. 
Tentarei des~reyê-la em suas grandes li~has. 
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Seu ponto de partida é a comprovação, na- Ainérica 
Latina, da situação de miséria e pobreza, que é um fato 
triste e inegável. Já no diagnóstiCo --desta situação 
começam as divergências. Trata-se de descobrir as 
causas de nossa miSéria sOcíal. Nesta busca da causa 
encontramos três posições: 
-A causa d~ miséria está numa situação de 

subdesenvolvimento. E o remédio seria uma ação de 
ajuda no desenvolvimento (com uma .. Pastoral de 
Elites"); 
-A causa da miséria está numa situação de 

marginalização. E · o remédio seria uma ação de 
integração (com uma "Pastoral Paternalista"); e 

-A ,causa da miséria estâ numa situação de 
dependência ou' dominação pela libertação (com uma 
.. Teologia e Pastoral de Libertação"). 

Muitos de noss_os cristãos (leigos, padres e bispos) 
aceitam esta última posição (supondo uma imaginária 
situação geral de dependência}, declaram fracassada a 
ajuda para o desenvolvimento (que é rejeitada -com~ 
"desenvolvimentismo" paternalista) e inViável a solução 
de integração (por sugerir que o sistema social VIgente é 
em si sadio ou aO me~ os suscetível de sei- corrigido). Na 
análise da situação. estes cristãos adotam o método da 
análise marxista que, por ser "científico", com-o dizem 
seria e deveria ser compatível com a mensagem cristã. 

2. Persuadidos de que na Amêrica Latina temos uma 
situação de depedência (e não de subdesenvolvimento 
nem de falta de integração), e que esta dependência é 
fundamental econômica,- Causada -pelo siStema 
capitalista (como status quo), muitos cristãos defendem a 
necessidade de uma açào (ou até luta) pela libertação do 
status quo capitalista (que, como situação de injustiçã e 
violência institucionalizada, seria simplesmente uma 
situação de pecado), para introduzir um sistema 
socialista (é a revolução necessária, não necessariamente 
sangrenta, mas sem excluir um eventual recurso à 
violência), adotando a teoria que concebe a sociedade 
conlo dividida em classes antagôriicas, irredutivelmente 
opostas (opressores e oprimidos). Os pobres seriam 
sempre e simplesmente:of oprimidos. ~ceita-se por iSso, 
abertamente, o concei.Jto 1rnirXi~ta de luta de classes, de 
oposição sem reconbi1ifçã6. A libertação teria que 
passar necessariamente pelci caminho da luta de classes 
("práxis revulucionária") e o comprOmisso- cristão 
consistíria na -participação ativa nesta: lu-ta 
("ortopraxis"). A teologia baseada nesta libertação 
propõe como ponto de partida do trabalho teológico não 
apenas uma analise ou interpretação de realidade, mas a 
transformação desta realidade de-; esta seria a verdadeira 
prãxis". E esta pr.âxis libertadora seria não só o ponto de 
partida da teologia, mas também o tribunal ou o critério 
que julga sobre a verdade ou a falsidade dos dogmas e 
dos princíPios moriis-da Igreja, que, enquanto não tinha 
em suas mãos o instrumental marx.ista, era -incapaz ·de 
compreender corretamente as exigências mais profuridas 
do Evangelho. e foi vítima da ideologização burguesa, 
apresentando um cristianismo deformado e manipulado 
pelas classes dirj.gentes, dominantes e opressoras. A 
prãxis libertadora seria, pois, o horizonte a partir do 
qual tudo deve ser comtemplado e o prfncipio 
organizador de toda a teologia e ação pastoraL Mas o 
sujeito da criação seria o próprio sujeito da práxis 
libertadora, isto é: uriióamente o pobre, ou melhor, o 
povo que tem a consciênCia da estar oprimido e luta pela 
sua libertação. Qualquer outra teologia seria alienante, 
burguesa e ideologizadora. Serfu., como- disSe- há pO-UCos 
dias um dos nossos teólogos à Folha d~ S. Paulo (24-7-
83), teologia do diabo". 

3. 0- resultado da ação ou luta pela libertação seria 
u1pa situação de .. homem novo", caracterizada pela 
igualdade social, a fraternidade, a cãrresponsabilidade, a 
participação ativa na vida polítíca é-cultural, etc-: O povo 
assim libertado seria o único verdadeiro e autêntico 

-~Se o Progresso- social temporal coincide como 
núcleo central do reino de Deus anunciado por Cristo; 
ou até que ponto este progresso estâ ou se orienta ao 
serviço deste reino. 

s_ujçito d~ "Nova Igreja", a Igreja Popular, desde o povo 
e para o poVo, a única caPaz de desblOQuear as 
consciências populares, de desideologizar a Igreja oficial, 
institucional e interclassista, de reapropriar-se da 
escritura, fazendo uma mais autêntica releitura do 
Evangelho, para redescobrir- seu sentido original--~ 
reinterpretar- a fé com a mediação das ciências sociais. 
Seria uma Igreja classista, com novas formas de viver a 
fé, de celebrar a Eucaristia, de substituir toda a 
sacramentãção, procurando_-uma nova espiritualidade~ 
novas_ formas de oração. Não se pode esperar que estas 
novas formas surjam do próprio seio da Igreja _oficfaF O
mesmo processo revolucionário farâ. possíVCI uma 
reVolução dentro da Igreja. Esta deve aceitar ser 
continuamente questioriada, pois de fato, assim dizeln, 
aparece como um obstáculo para que muitos cristãos 
realizem seu compromisso libertador. 

_ _ _ __ __.,__,se as ciências sociais são o instrumento adequado 
pan uma sadia teologia, capaz de satisfazer as exigências 
maiS profundas da inteligência humana. 

- Se uma tãp acentuada afirmação da dimensão 
social e temporal ou histórica da Ie, não leva a esquecer 

·--s-úá Qimensão pessoal e eterna. 

EIS A SINTESE 

É inegável que o conjunto se apresenta com co"Crência. 
Se aceitamos- suas- premissas, as conclusões serãO lógicas. 
Serão atê fascinantes. Principalmente para aqueleS que 
sentam a gravidade das situações de miséria e a- urgência 
de procurar soluções eficientes. Mas, se examinarmos
com espírito crítico suas premissas ou pressuposiçõeS; 
surgirão numerosas perguntas que pedem respostas. Eis 
algumas perguntas: 

- Se a dependência é de fato a única causa de nossa 
nobreza e miséria. 

- Se o sistema social vigente (o status quo cã.pitalista) 
é de fato intrinsecamente mau e incorrigível. 

- Se o método da análise m wdsta é realmente 
científico. 

-Se este método pode ser separado das outras 
_Gategorias filosóficas do marxismo. 

-_Se semelhante análise da realidade não nos leva a 
um puro economicismo e a uma noção inaceitável sobre 
a natureza do ser humano. 

-Se os princípios do socialismo são compatíVeis com 
a doutrina cristã. 

-Se "conflitos _sociais" e_ .. luta de classe" são 
conceitos sinômimos. 

- Se a divisão da humanidade em apenas duas classes 
antagónicas não é uma excessiva simplificaçãO:--

--Se é evangelicamente possível a luta de classes entre 
cristãos. 

-Se uma eventual violência na práXis révolucíonária 
é unia atitude evangélica. ,. 

- Se a fê cristã não tem valores pré-políticOs. 
-Se os ''pobres" do Evangelho identificam~se com os 

.. proletários" no sentido marxista. 
~Se o "pobre'' é sinónimo de "oprimido". 
-Se é legítimo restririgir o compromisso cristão à 

participação na prãxis revolucionária eni ·nome da 
fidelidade ao Evangelho, de maneira que os não
comprometidos- nela seriam infiéis à mensagem cristã. 

-Se_ é verdade que a autêntica fé cristã se expressa 
sempre e unicamente na práxis revolucionária, que seria 
a única ortopraxis. 
~Se é legítimo considerar a prãxis libertadora como 

critério da verdade. 
_-Se _é legítimo rejeitar oS princípios universaís para -

partir _exclusivamente do compromisso libç:rtador. 
- Se a reflexão crítica da fé como práxis libertidora 

respeita o estatuto da ciência teológica. 
- Se, mesmo reconhecendo a igualdade fundamental 

dos homens, mas dada a evidente diverSidade (de 
_personalidade, de talentos recebidos, de inteligência, de 
espírito inventivo, e de iniciativ-a, de carâter, dê.éfeCísâO 
da vontade, de capacidade tisica, de qualidades morais, 
de preparação intelectual, etc.), é de fato possível uma 
igualdade social sem classes sociais. 

~ --~ S~_o ~·h_omem novo" da utopia socialista coincide 
como-o Hhomem novo" anunciado por Jesus Cristo e 
pregado por São Paulo. 

- Se o encontro com Deus e com Cristo pOde ser 
limitado à participação num processo revolucionário 
muito determinado. 

-Se a pertCriça à Igreja é condicionada pela opção 
política. · 

-Se é certo a fé tal como nos foi- transmitida c 
formulada pela Igreja teve seu ponto de partida numa 

-sociedade burguesa. 
-Se a Igreja institucional sempre esteve ao lado dos 

opressores. 
-Se a "nova" Igreja ou Igreja ·~pular" é ainda a 

mesma Igreja católica que vem dos apóstolos. 
-- Se a reta compreensão do Evangelho depende do 

mêtodo da análise marxista. 
- Se a releitura política do Ev~elho encontra o 

núcleo espiritual da mensagem de Cristo. 
-Se o anunciado Jesus "revolucionário" pode ser 

identificado com Jesus de Nazaré. 
-se "ã. história- da salvação pode ser indenficada com 

a históría profana: 
-Se a apregoada ·•ortopráxis" não conduz 

insensivelmente à heteroprâxis. 
- Se a reflexão sobre a práxis libertadora, mesmo 

quando é feita por cristãos, aínda é verdadeira e 
plenamente cristã e teológica. 

-Quero afirmar claramente que apresente crítica 
daquilo que entre nós se apresenta ou é proposto- com 
Igreja ••popular" não se opõe à opção preferencial pelos 
pobres anunciada pelos documentos episcopais de 
Medellín (em 1968) e de Pueba (em 1979). Toda a quinta 
parte de meu livro é dedicada a esta necessária opção 
pelos pobres. Assim como a evangelização dos pobres foi 
para Jesus um dos sinais da autenticidade de sua missão 
messiânica, assim a opção pelos pobres deve ser também 
para nós a garantia da autenticidade de nossa vida cristã. 
Não podemos , entretanto, esquecer a· grave denúncia 
feita pelo papa João Paulo II no passado dia 9 de março, 
no Haiti, falando aos bispos da XIX Assemblêia Geral 
do Ceiam, ao apresentar quatro ••graves problemas" que 
atualmente pesam sobre o povo da América Latina. O 
terceiro destes problemas era assim formulado: A 
amargura de muitos que, por causa de uma equívoca 

- opção pelos pobres, se sentem abandonados e ignorados 
nas suas aspirações e necessidades religiosa~-: -Pois pode 
haver uma opção falsa, incorreta( equívoca, 
contraproducente e não-evangélica pelos pobres. Estes 
objetivos são iodos eles tomados de discursos do nosso 
atual Papa. E não tenho dúvida em afirmar que a opção 
pelos pobres agregoada pelos fautores da Igreja popular 
é desta categoria. 

Insisto -igualmente em -declara~·. formalmente e com 
firmeza, que esta ctítica da Igreja .. popular" de modo 

-algum significa oposição às Comunidades Eclesiais de 
Base. Mas também nesta matéria não basta 
simplesmente falar de comunidades de base, como se 
todas elas fossem sinais de esperança e alegria para a 
Igreja. Elas õ serão na exata medida em que se 
organizem e vivam -segUndo os sete critérios que o n'~ 58 -
da Exortação Evagelli Nuntiandi, de Paulo VI, lhes 
traçou e que Puebla reafirma no n9 648 de seu 
documen~-~· N~_Il_!eq!__d_a em que as CBEs se afastam 
destes sete crit~rios, elas serão entre nós a encarnação da 
mesma Igreja "popular" que João Paulo II tão 
severamente repreendeu em sua Carta de 29 de junho de 
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1982 aos bispos de Nicarágua e no discurso que o paPa 
pronunciou na própria cap"it3.1 de Nicarágua no passado 
dia 4 de março. 
~ evidente, ainda, que esta crítica à Igreja "popular" 

não se opõe à analogia da Igreja com o poV'o de Deus, 
tão solenemente proposta pelo Concilio Vaticano 11. 
Neste_contexto, a palavra "povo" não tem nenhuma 
conotação sóciio~política, e de maneira nenhuma se 
identifica cOm os Pobres em sentido sociológico. o--
sentido bíblico-teológico· é totalmente outro. Mas não 
pode ser este o lugar para explaná-lo. 

Faço ainda questão de deixar bem- claro que, ao 
rejeitar uma Igreja que diz "popular" não quero nem 
mesmo insinuar que nossa Santa Igreja Católica não 
deve C?Star com o povo, no meio do povo e para o povo. 
Ela recebeu de Cristo esfa solene missão: "Ide a todos os 
povos evangelizando-os" (CF. MC/MT.16/28,15/19). 
Ou a Igreja é para todo o povo, sem diStinção de classes 
sociais - e neste sentido ela deve ser eminentemente 
"popular" -, ou ela deixa de cumprir sua missão. 

Do ponto de vísta evangélico, é correto falar também 
de uma Igreja dos pobres, como o fez o Papa João Paulo 
II no admirável discurso pronunciado no dia 2 de julho 
de 1980 na favela do Vidigal, no Rio de Janeiro, texto 
que é reproduzido no apêndice de meu livro. Entende--se 
então a palavra: "bem-aventurados os pobres em 
espírito, porque deles ê o_ reino dos céus (MT 5,3). 
"Pobre em espírito", explicava o Papa, significa abertura 
para Deus e para o próxinú:i._E quem não é pobre em 
espirita estâ fora do reino de _Deus. E João Paulo II foi 
enfático nessa afirmação: "São pobres em espírito 
também os ricos que, à medida da própria ríqueza, não 
cessam de dar-se a si mesmos e de servir os outros", ~ 
evidente que o opressor, o explorador, o ladrão não é 
pobre em espírito e estâ, de fato, fora do reino de Deus". 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 2: 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo n9 18, de 1982 (n" 135}82, na 
Casa de origem), que aprova o tex.to do Convênio 
sobre Transporte terrestre fronteiriço -de carga, 
firmado entre o Governo_ da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República da Venezuela, 
em Caracas, a 19 de fevereirO de 1982, tendo 

Pareceres Favoráveis, sob n'>'s 848 e 849A~ 1~83, 
das Comissões: 

- De Relações Exteriores; e 
De Transportes, Comunicação e Obras Públicas. 

Em discussão o projeto (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a 

encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

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

E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N'>' 18, de 1982 

(N"' 135/82, na Câmara dos Deputados) 

AproYa o texto do Convênio sobre Transporte 
Terrestre Fronteiri~ de Carga, firmado entre o 
GOverno da República Federativa do Brasil e o 
Gonmo da Repúbllca da Venelllela, em Caracas, a 
19 de .fevereiro de 1982. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 Fica aprovado·o--teX-tõ do Convênio sobre 
Transporte Terrestre Fronteiriço de Car$a, firmado 

entre o Governo da República Federativa do Brasil da 
República da Venezuela, em Caracas, a 19 de fevereiro 
de 1982. 

Art. 2'>' Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) Item 3: 

- Disctissão1 em turno único, do Projeto de 
Decreta Legislativo n"' 6, de 1983 (N"' ll8/82, na 
Câinara dos Deputados), que aprova o texto do 
Acordo Comercial entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da--RePública 
Argelina Democrãtíc-a e Popular, concluído em 
Brasnta, a 3 de junho de 1981, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n°s 815 e 
816, de 1983, das co'missões: - - de Relações 
Exteriores, e 

- de_ Economia. 

Em discussão o projeto (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a 

encerraôa. 
Em votação. 
Os Srs. S_enadores qUe o aprovam queiram permanecer 

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

t o seguinte o projeto aprovado. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N9 6, de 1983 

(N'>' 118/82, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo Comercial entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo d~ República Argelina Democrática e 
Popular, concluído em Brasília, a 3 de junho de 1981. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. }9 Fica aprovado o texto do Acordo Comercial 
entre o Governo da Repúblia Federativa do Brasil e 0 

çroverno da República Argelina Democrática _e 
Popular, concluído em Brasília, a 3 de junho de 1981. 

Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigÕr na 
data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Item 4: 

- Discussão, em turno único, do Projeto de 
-Decreto LeiiStã.tivo n9 II, de I983 (n"' 8/83; na casa 
de origem), que aprova o tex.to da Resolução n"' A-
450, da XI Assembléia Geral da Organização 
Marítima Consultiva Intergovernamental 
OMCI, que aprOvou emendas à convenção da 
organização, concluída em Londres, a 15 d_e 
novembro de 1979, tendo 

PARECERES FAVORÂ VEIS, sob n9s 846 e 
847! de 1983, das comissõeS: -. 

- de Relações Exteriores; e 
- de Transportes, Comunicações e Obras 

Públicas. 

Em discussão o projeto (Pausa,) 
-Não havendo quem queira discuti~lo, declaro-a 

encerrada. 

Em votação. 
Os Sis.. Senadores Que o aproVam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) Aprovado.-
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A matéria vai à COmissão de Redação. 

- - E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N'>' 11, de 1983 

(N9 8/83, na Cãmara dos Deputados) 

Aprova o texto da Resolução n"' A-450, da XI 
Assembléia Geral da Organização Marítima 
C~msultiva Intergovername~tal - OMCI, que 
aprovou Emendas à Convenção da Organização, 
concluída em Londres, a 15 de novembro de 1979. 

O Congressdo Nacional decreta: 

Art. J9 Fica aprovado o texto da Resolução n'>' A-
450, da XI Asseffibléia Geral da Organização Marítima 
Consultiva Intergovernamental, que aprovou Emendas à 
Convenção da Organização, concluída em Londres, a 15 
de novembro de 1979. 

Art. 2'>' Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Esgotada a 
matér~a da Ordem do Dia. Vai~se passar à apreciação do 
Requerimento n9 804, lido no Expediente, de urgência 
para o Projeto de Lei da Câmara n9 205,_de 1983_, 

Em votação o requerimento. 

O Sr. NelSOn Carneiro - Sr. Presidente, peço a 
palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, para 
encaminhar a votação. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB - RJ. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador) - Sr. 
Presidente, Srsc_Senadores, na sessão vespertina~ soliCitei 
ao ilustre Líder da Maioria que esclarecesse à Casa, em 
primeiro lugar: se havia um plano de aproveitamento da 
jazída pelo- Govcbrno Federa."~, de modo qUe esse 
aproye_i~amento se tornasse possível im_ediatamente. 

Segundo:" se _nessa __ hipótese, havia um plano de 
aproveitamento dos 80 mil garimpeiros que ali com as 
suas mãos, têm retirado_ riquezas para o País. Depois da 
resposta de S. Ex•, subscrevi, como Líder do PTB, o 
pedido de urgência p"a!a a votação desse pro}eto. QuC:rO 
deixar aqui claro as razões que me levaram a essa 
atitude, -em face da situação exposta pela Liderança da 
Maioria, e levando em conta que a angustia e a 
necessidade desses que vivem naquela região justificam a 
aprovação desse projeto. (Muito bem!) 

O Sr. Hélio Gueiros- Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -:- Concedo a 
palavra ao nobre Sr. Senador Hélio Gueiros, para enca
minhar a votação. 

O SR. HllLJO GUEIROS (PMDB- PA. Para enca
mi~har:_Sem reVisão do orador.}- Sr. Presidente, Srs. 
senadores. -

O PMDJ3: vai ho~rar a palavra ou a a"ssinatura jâ qolo
cada no requerimento de urgência endereçado à Mesa. E 
o faz, eminente Senadores e eminente Presidente, na cer
teza de que está contribuindo para a solução de um grave 
problema social que pode atormentar a Amazônia e, em 
especial, o Estado do Pará. 

Sr. Presidente, eu gostaria rapidamente, porque pre
tendo discutir o projeto, de dizer que, apesar de o PMDB 
ser uma evidente Minoria nesta Casa, na verdade, esta 
Cas~ anda pela _boa vontade, colaboração e cooperaÇão 
do PMDB, do PTB e do PDT. E preciso frisar-se isso, 
eminentes Senadores, porque no noticiário dos jornais, 
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quando _se fala em Senado Federal, nem se discute mais 
nada. ~ como se a Oposição, aqui, não tivesse vez nem 
oportunidade de colaborar ou de obstruir. Ninguém dis
cute. Dizem logo: "Ah, no Senado, o PDS, o Governo 
tem uma Bancada maciça, que leva de roldão tudo e não 
dá nem confiança à OposiÇão, --que chega a um terço ape
nas da Bancada. 

Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, verifica-se qUe, 
em momentos dif1ceis, compliCados, em que há necessi--
dade de se dar uma solução imeàiãta, rápida, eficaz, a 
um problema que começa a atormentar o Governo Fede-
ral, verifica-se que a Bancada do PMDB é convocada e 
solicitada para dar sua preciosa e imprescindível colabo
ração. 
~ por isso que, ao dar o apoio do PMDB a requeri

mento de urgência para discussão e votação desse proje
to, eu, na eventual Liderança do Partido, por designação 
do nobre Senador Pedro Simon, quero. dizer dessa cola
boração. Elogio em boca própria é vitup"ério-, diZem os 
Evangelhos. Mas, às vezes, há necessidade de se registrar 
os fatos, para ficarem assinalados e consignados na His-
tória. ···-

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

O Sr. Aloysio Chaves- Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Aloysio Chaves, para encarrii
nhar a votação. 

O SR. ALOYSIO CHAVES fRONUNC!A D!S· 
CURSO QUE. ENTf/,EGf!E À REVISÃO DO 
ORADOR. SERÃ fUBL!CADO fOSTER!OR
MENTE. 

O Sr. Beneditq Ferreira- Sr. Presidente, parece que 
em matéria em regime de urgência, o encaminhamento 
comportaria só um Parlamentar de cada Partido. Eu. não 
sei se eu teria, Sr. Presidente, algum socorro regimental. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)-· Nós vamos 
discutir o requerimento de urgência. Para o requerimen
to, só fala um orador por Partido; nós vamos votar a -u.r
gência, não é a matéria que vamos discutir. 

O Sr. Benedit~ Ferreira- Eu teria oportunidade, en
tão, de falar sobre a matéria durante a discussão. Muito 
obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Em votação o 
requerimento de urgência. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, permaneçam senti
dos. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se ã apreciação da 

matéria. 

Discussão, em turno ún.ico", do Projeto de Lei da 
Câmara: 0.9· 205, de 1983 (n9 ·2.284/83, na Casa de 
origem), que concede autorização, a título precário, 
para que os atuais garimpeiros continuem exploranM 
do o ouro de Serra Pelada, e determina outras pro
vidências (dependendo de pareceres das Comissões 
de Minas e Energia, de Economia e de Legislação 
Social). 

Solicito ao nobre Sr. senador Alberto Silva o parecer 
da Comissão de Minas e Energia. 

O SR. ALBERTO SILVA (PMDB- PI. Para emitir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

t o seguinte o Parecer que damos, agora, ao Projeto 
de Lei da Câmara n9 205, de 1983, originário da Cân)ara 
dos Deputados: 

Sob eXame o Projeto de Lei da Câmara, de iniciativa 
do ilustre Deputado Sebastião Curió, que concede auto-
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rização, a títujo precário, para que os atuais g_arimpeiros 
continuem explorando o ouro de Serra Pelada, e deter
mina outras providências. 

Ao justificar sua iniciativa, afirma o autor: 

"O Brasil atravessa um dos piores períodos de 
su.a história. Estamos endividados e com grave crise 
de desemprego. Por isso mesmo, acredito que-todos 
devamos nos unir em busca de soluções vãlidas para 
que possamos· superar essas dificuldades:-

No Estado do Parâ- diz o DeputadO Curló -
que tenho a grande honra de representar nesta Casa 
- existe a garimpagem em Serra Pelada, cujos re
sultados positivos são do .conhecimento de todo o 
País. Lá, em cima de harmonia e grande produtiviM 
dade, trabalham milhares de brasileiros. E a pro
dução do ouro aumenta, dia a dia. 

A concessão para a garimpagem é dada anual
mente, a título precário. Sempre existe uma certa in
tranqailídade para quem ali estã desenvolvendo o 
seu trabalho. 

Se vier a ocorrer a mecanização da lavra, como é 
intento da Cia. Vale do Rio Doce, ocorrerá um de
semprego em massa. E essa multidão correrá, natu
ralmente, para as cidades, gerando outros grandes 
problemas. 

Lá em Serra Pelada estão inúmerOs paiS de 
família, ganhando honestamente o seu sustento. Lá 
se tem extraído significatíva quantRiade de ouro, 
ouro esse que vai ajudar a melhorar as nossas fi
nanças. 

Por tudo isso, e tendo em vista principalmente 
que o momento atual determina o rigor na con
tenção dos gastos das empresas estatais, é que venho 
oferecer à consideração da Casa este projeto de lei. 
É medida das mais justas e que, estou certo, será 
aprovada pelos nobres pares por ser do maior inte
resse para o Brasil." 

Na Câmara dos Deputados, a proposição mereceu 
aprovação do Plenário,--após· tramitar pelas Comissões 
"Técnicas daquela Casa. 

A p~orrogação é por cinco· an_os e os garimpeiros con
tinuarão explorando O ouro de Serra Pelada nesse perío
do, tendo a tranqUilidade de um prazo defiriido em Lei. 

Prevê o artigo 29 qtie o Govefil.O Federal manterã inal
terado o_ atual esquema de assistência, fiscalização e 
compra do ouro extraído. 

Assegura o artigo 39 que, após o término dos 5 (cinc.o) 
anos, os garimpeiros terão priOridade na contratação a 
ser realizada pelo titular do direito de lavra. 

As providências constantes do projeto possuem amplo 
alcance social, assegurando o direito de exploração aos 
garimpeirõS- QUe acredltarani nas riquezas mineraiSOfa-
sileiras. ·-

É ato de grande ju$tiça para com aqueles que tanto se 
empenharam ni busca do o~ro naquela região. 

Ante as razões expoStas, opinamos pefa aprovação do 
Projeto em eX.alne. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a 
palavra ao nobre SenadOr Octávio CardoSo, para pi'ofe
rir o parecer da Comissão de Economüt_._ 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS- RS. Para emi
tir parecer)- Sr. Presidente, -s.rS. Senadores: 

A proposição examinada, de autoria do Deputado Se
bastião Curi6, prorrOga por cinc.o anos, a contar dã vi
gência da lei, a autorização para que os atuais garimpei
ros continuem explorando o ouro de Serra Pelada, no 
Estado do Pará. 

Dispõe o projeto que a proposição referida .. é conce
dida a título precário e sem qualquer prejufzo para os di
reitos da lavra concedidas a terceiros". 
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Estabelece, também, que ''o Governo Federal manterá 
inalterado o atul esquema de assistência, fiscalização e 
compra do metal extraído". 

Findo o prazo previsto para a prorrogação, esclarece 
ainda o projeto, os B:arimpeiLOs terão prioridade na con
tratação a ser efetuada pelo titular de lavra. 

Justificando a medida proposta, alude o Deputado 
Curió- ao·fatO dO Brasil estar atravessando um dos piores 
períodos de sua história, às voltas com um vultoso endiM 
vidamento externo e com grave crise de desemprego. 

A garimpagem de Serra Pelada no Pará, onde traba
lham milhares de brasileiros, vem apresentando resulta
dos positivos, inclusive no que se refere ao crescimento 
constante de sua produção de ouro. 

Se vier a ocorrer a mecanização da lavra-propósito da 
Cia. Vale do Rio Doce - admite o Autor do Projeto, 
ocorrerá desemprego em massa, com a migração dos 
atingidos para os centros urbanos. Essa mecanizaçãO 
provocará, tambêm, elevação dos gastos de uma empre
sa estatal, o que é indesejado e nocivo ao interesse públi
co. 

A medida proposta é simples, objetiva e· patriótica. E, 
do ponto de vista desta Comissão de Economia, não en
volve, achamos, quaisquer contra-indicações. 

Op[mimos, pois, em face do exposto, pela aprovação 
do Projeto de Lei n'1 205, de 1983. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Helvfdio Nunes, para proferir 
o parecer da Comissã? de Legislação Social. 

O SR. HELVIDIO NUNES (PDS- PI. Para emitir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O presente projeto, apresentado à Câmara dos 
Deput~dos pelo ilustre Deputado Sebastião Ct.irió, 
espelha, com autenticidade, o papel representado pelo 
Congresso Nacional de porta-voz e representante das 
mais lídimas aspirações populareS. 

Todos nós, não apenas pela presença viva, nos pãtios e 
nas galerias desta Casa, dos garimpeiros que trabalham 
em Serra Pelada, mas, também, pelas mensagens 
diuturnamente transmitidas pela imprensa, rádio e 
televisão, ficamos sensibilizados com o grave problema 
social que paira sobre essa massa de trabalhadores, caso 
ocorra, de imediato a mecanização da lavra naquela 
jazida. Será o desemprego, o desassossego, a migração, a 
fome. · 

É certo que o governo anuncia o reaproveitamento 
dos garimpeiros em outras áreas. Mas certo serã, 
também, que essa transferência maciça de trabalhadores, 
com suas familias, não poderá ser feita com rapidez tal 
que impeça a ocorrência de sério desequilíbrio social. 

O piojeto, em exame, visa a prorrogar poi' cinco anos 
a autorizaçãô de lavra para os atuais garimpeiros, 
ressalvados os direitos já concedidos a terceiros para a -
exploração da jazida. No curso desse prazo, o 
aproveitamento -·desses trabalhadores poderâ ser feito 
gradativainente em outras regiões, sem "tumulto, sem 
-desemprego, Cm clima de concófdia e harmonia. 

Estando certo, assim, de que o projeto atende a 
relevante interesse social, o parecer, em consonância 
com os demais pronunciamentos das Comissões 
Têcnicas desta Casa, é pela sua aprovação. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Os pareceres 
são favorãveís. Completada a instrução da matéria, 
passaMse à discussão do projeto em turno único. 

O Sr. Roberto Campos - Peço a palavra, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Roberto Campos. 
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O SR. ROBERTO CAMPOS PRONUNCIA 
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÀO DO 
ORA DOR, SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O Sr. Itamar Franco- Sr. Presidente, peço a Pala vi-a 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Tem V. Ex• a 
palavra pela ordem. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB - MG. Pela 
ordem.) - Sr. Presidente, como a matéria está em 
regime de urgência' e, encerrada a discussão, teremos que 
deliberar imediatamente-pela emenda, de acordo com o 
Regimento, eu gostaria de conhecer o teor da emenda do 
Senador Roberto Campos. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A emenda vai 
ser lida. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Mas, eu gostaria de tê
la, aqui, para meditação sobre a mesma. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo CQelho)- Sobre a mesa, 
emenda que será lida pelo Sr. 11'-Secretário. 

E lida a seguinte 

EMENDA No I 

Adite-se ao Projeto de Lei da CâxD.ira n~' 205/83 ii 
seguinte emenda: 

Art. 4~ A União, nos termos do art. 153, § 22, 
da Constituição Federal~ indenizará. a empresa 
concessionária pela depleção da jazida, em virtude 
da exploração por terceiros durante o período a que 
se refere o art. 19 do Projeto de Lei. 

Art. 59 _ Esta Le_i entra em vigOr na data de SUa 
publicação. 

Art. 69 Revogam-se as disposições em 
contrãrio." 

Justificação 

O objetivo do projeto é conceder o direito temporário 
de exploração, pelos garimpeiros, da jazida de Serra 
Pelada, anteriormente concedida a subsidiária da 
empresa estatal Vale do Rio Doce. Estajâ investiu cerca 
de 30 milhões de dólares em equipamento mecanizado e 
o corpo mineral a ser explorado reverterá. à empresa 
estatal substancialmente diminuído em sua possança, 
após exploração manual durante cinco anos. 

A depleção efetivamente Verificada constitui 
desapropriação patrimonial sem indenização, 
contrariando o previsto no art. 158, § 22, da Constituição 
FederaL 

Sala das Sessões, 6 de outubro de- -1983.'"- Roberto 
Campos. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Em discussão 
o projeto e a effierida. (Pausa.) 

Com a palavra o Senador Benedito Ferreira. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (PDS - GO. Para 
discutir, Pronuncia o seguinte discurso, sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Sou um velho conhecido ou a matéria em questão é 
uma velha conhecida minha, visto que, nos primórdios 
de 67, quando eu chegava à Câmara dos Deputados, eu 
alertava a Nação para as descobertas efetuadas no 
chamado Distrito Mineral de Carajâs, realizadas por um 
Engenheiro de Minas, o Dr. Jofre Parada, quando 
procedia em trabalho de levantamento para a CIV A T, 
da região tocantínea. E, no entanto, Sr. Presidente, para 
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surpresa minha e tristeza dos goianos e, principalmente, 
do povo daquela ãrea, em !969 era concedido o alvarã de 
pesquisa para a Meridional de Mineração que, no caso, 
era uma subsidiária da United Steel, denunciadam e 

_ protestando contra esse absurdo, visto que aqueles 
minérios que estavam descobertos desde o começo da 
década, ou seja, nos idos de 1961 e 1962, pudesse uma 
subsidiária de uma einpresa estrangeira vir a obter, 
sobretudo, em face do descaso das nossas autoridades, 
àquela concessão. 

Mas, o certo é que, seja pela nossa grita ou seja por 
que motivo for, a verdade é que a Meridional acâbou 
vendendo essa concessão para a Companhia Vale do Rio 
Doce, à época, por 50 milhões de dólares. 

Sr. Presidente, eu sou um homem daquela área. Eu 
tenho -experimentado os beneficias, os reflexos mais que 
positivOs da garimpagem que se processa, hoje na 
chamada Serra Pelada. Mas tenho assistido também, Sr. 
Presidente, ao sofrimento das famílias que ali têm 
perdido os seus membros em acidentes, pelas 
dificuldades com que esses bravos irmãos nossos vêm 
empreendendo a busca do ouro naquela região. Com 
tudo isso, Sr. Presidente, favorãvel a uma solução em 
que se resguardasse a oportunidade de trabalho para 
esses garimpeiros, em momento algum eu tive outro 
posicionamento que não fosse o de buscar uma solução 
para que se amparasse aqueles quase 60 mil- que é uma 
estimativa grosseira - homens que trabalham a duras 
penas e que arriscam diuturnamente as suas vidas na 
busca do metal precioso. 

Mas, em realidade, Sr. Presidente, assalta-me a 
preocupação aqui jâ manifestada pelo Senador Roberto 
Campos, assalta-me o desresPeito que cometemos com a 
simplicidade desse projeto. Na violentação total contra o 
-~ireito de propriedade. É verdade que Vale do Rio Doce 
é uma empresa estatal, mas que tem acionistas tambê_m., 
e ao cometermos aqui, a Câmara dos Deputados e o 
~enado, no afã legítimo, na pressa mais do que 
jüstificada de resolver seüs problemas, com tudo isso, Sr. 
Presidente, não creio que possamos legitimar aqui o 
estupro contra o direito de propriedade do Brasil, 
ressalvado de maneira tão explícita na nossa Carta 
Magna. Eu diria que se trata de uma empresa estatal 
com controle governamental. Abrir mão. dos direitos da 
Vale do Rio Doce, no que diz respeito ao Governo, seria 
uma forma de distribuição de renda, seria uma forma de 
socialização do patrimônio dessa empresa, vez que ela 
realmente pertence ao todo nacional. 

Mas o que importa, na realidade, Sr, Presidente, é que 
hã os acionistas que seriam prejudiCados, e Ínais dO -que 
isso, e muito mais do que isso, é a violentação dos 
direi~os de propriedade. Por que quem de nós amanhã, 
nCsta -casa ou fora dela, poderá ter certeza de que outros 
projetas com outros pretextos, com esse precedente que 
aqui abrimos, acobertando o projeto dO Deputado Curió 
-ninguém melhor do que ele, porque ninguém mais do 

- que ele sofreu na própria carne as dificuldades, as 
vissicitudes para que esse garimpo se tornasse viável, 
merece ele todo nosso apreço, toda nossa consideração 
-mas nem põr isso; Sr. Presidente, e muito menos e até 
mesmo por isso, é que eu tenho fundados !eceios que 
esse projeto; -mesmo com essa vulcãnização feita, às 
pressas, com esse remendo apresentado nessa emenda do 
Senador Roberto Campos, não venha ele criar um 
precedente perigoso? 

O Sr. Nelson Carneiro- Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Com todo o 
prazer. 

O Sr. Nelson Carneiro - Eu acho que o direíto de 
propriedade tem hoje, em todo o mundo e também no 
Brasil, um fundo sociill. O interesse social é que deve 
presidir o direito de propriedade. Na sessão da tarde, o 
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nobre Líder da Maioria nos explicou que hã anos a 
Companhia Vale do Rio Doce possui o direito de 
pesquisa dessa serra, e até hoje nada realizou antes que 
ali chegassem os garimpeiros. Ela decãiu, portanto, pelo 
tempo, do direito de substituir a mão-de-obra dos 
garimpeiros pela sua presença. A não ser que ela possa 
fazer um acordo com esses garimpeiros, incorporando 
ao seu trabalho, e inicie a sua mecanização. O que houve 
foi um equívoco. Quando o governO 'não estava 
preparado para, em quinze de novembro, fechar a 
pesquisa anunciou que o faria. Não tinha condições para 
fazê--lo, e porque não tinha, levou o desassossego a 
dezenas de milhares de famílias. De modo que, esse é que 
foi o grave erro, a Vale do Rio Doce não se preparou 
para o empreendimento, e o Governo não tinha nenhum 
plano para o aproveitamento da jazida. 

O SR. BENEDITO FERREIRA -Sr. Presidente, eu 
tenho que mais uma vez registrar nesta Casa a minha 
pobreza verbal; não consegui me fazer entender pelo 
eminente jurista, Senador Nelson Carneiro. 

Eu não tentõ justificar, Sr. Senador Nelson Carneiro, 
o procedimento; pelo contrário, eu denuncio o 
procedimento quando invoco datas. O que estou 
tentando consignar, tentando chegar à inteligência 
privilegiada de V. Ex's é o modo de fazer. Se nós temos o 
instrumento constitucional da desapropriação por 
interesse social não vejo por que estarmos pregando 
remendo em pano podre. O projeto do nobre Deputado 
Sebastião Curió ê um remédio heróico, é uma 
terapêutica urgente, mas nãp deixa de ser um remédio, e 
V. Ex' sabe que todo remédio é tóxico, com as seqUelas e 
os efeitos colaterais. Aí estariam os médicos para dizer 
das conseqüências que adviriam desse precedente 
perigoso que nós estamos formulado, com essa 
manipulação apressada para libertar esses angustiados 
gatímpeiros dessa previsão que, a curto prazo, não 
teriam sequer como trabalhar mais. 

Concordo pienamente que a omissão das nossas 
empresas estatais e, de modo particular a Vale do Rio 
Doce, que poderia e deveria em 1_962, ou pelo menos cm 
1967, quando eu denunciava e V. Ex• era meu colega de 
Câmara dos Deputados, quando eu alertava o Pa.fs para 
esse distrito mineral, eu chamava a atenção inclusive 
para aquelas dúvidas quanto à análise do antracito ou da 
asfaltita, como alguns querem, da região do ltacaiúna e 
do vale do Rio ... - escapou-me à memória o nome do 
outro rio - mas, na verdade, é o que preconizava àquela 
altura: defendia urgentemente a construção do Porto de 
Caratateua, defendia o afogamento_ da Cachoeira de 
Taboca, para desfrutarmos a navegação do Rio 
Tocantins. E por aí fomOs, em diverS-os 
pronunciamentos, alertando para a exploração daqueles 
minerais. No entanto, misteriosamente, de repente, o 
alvará aparece em nome de uma·' subsidiâria da United 
Steel. Protestamos veementemente, e Deus permitiu que 
comprâss~os aquele alvará pela bagatela de 50 milhões 
de dólar~, Porque sabeffios que aquilo vale trilhões de 
dólares_. Essa, graças a Deus, a grande realidade-do-Sul 
do Pará, hoje aqui em questão. 

Mas eu dizia, Sr. Presidente, Srs. Senadores e Sr. 
Senador Nelson Carneiro, é do perigo para o precedente 
que abrimos. Por que não formularmos, por que não 
estabelecermos uma desapropriação em definitivo 
daquela área que está entregue à garimpagem manual? 
Por que não desaprÕpria aquilo no interesse social, e 
entregarmos de vez a esses garimpeiros que estão lá 
cadastrados? Aí si.tn estaríamos observando o princfpio 
de que a propriedade tem uma finalidade social, mas 
também tem que ser preservada, porque, caso contrário, 
estaremos marchando celeremente para a anarquia. 

Sr, Presidente, com estas atabalhoadas colocações, 
espero ter deixado bem claro, pelo menos, a nossa 
posição fav-orável, urgentemente, ao problema. Que não 
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haja delongas, Sr. Presidente, tal a angóstiã -dos 
garimpeiros daquela área, mas que preservemos-aquilo 
que acho que é o maior e mais significativo ainda entre 
nós: o respeito à Carfa Magna. 

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

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG.) - Sr. 
Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (NHo Coelho) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB - MG. Para 
díscutir. Pfonui1cià o seguinte-discurso. Senl [.éVis-ã()dÕ 
orador.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Inicialmente, creio qUe houve um erro de datilografia 
na justificativa do Senador Roberto CampOs, quando ele 
se refere ao art. 158, § 22, da Constituição. 
Evidentemente, eu estou baseado no documento que 
recebo, que fala em art. I 58, § 22. Ora não eXiste § 22 no 
~~~ . 

Apenas Sr. Presidente, estou pedindo a V, Ex' que 
corrija, porque esse documento chegou pela Mesa. No 
início, fala em art. 153, § 22, que é o Correto, -e na 
justificativa, fala em art. 158, § 22, que não -exlste na 
Constituição FederaL 

Leio até a jUstificatiVa, se for õ caso, Sr~-Pres_idinte: ~ 

O objetlvo do projeto é conceder o direito 
temporário de exploração, pelos garimpeiros, da 
jazida de Serra Pelada, anteriormente concedida a 
subsidiária da empresa estatal Vale do Rio Doce. 
Esta já investiu cerca de 30 milhões de dólares em 
equipamento mecanizado e o corpo mineral a ser 
explorado reverterá à empresa estatal 
substancialmente diminuido em sua possança, após 
exploração manUal durante cinco anos. 

A depleção efetivaménte verificada constitúf 
desapropriação patrimonTal sem indeniUt-çãÕ, 
contrariando o previsto no art. 158, § 22 da 
Constituição Feaerar. 

Quer me parecer que há um profundo engano riisso, 
que deve ser corrigido. 

Mas, Sr. Presidente, primeiramente é Para repetir o 
que pude falar, hoje, na sessão da tarde, favorável ao 
pleito dos garimpeiros, mas ·observar, mais uma vez, Srs. 
Senadores, que quando o Congresso Nacional quer, 
quando do Congresso Nacional sofre uma pressão 
normal, correta e necessãria do --povo, a velocidade do 
projeto se faz presente. Quando isso não aContece, 
projetas ficam adormecidos por mais de 3, 4 ou 5 anos, 
inclusive no Senado da República. 

Particularmente, Sr. Presidente, eu, por e)(emplo, 
tenho vários projetas já aproVados pelo Senado da 
República, Um que, inclusive, na época, tratou da 
chamada extinção da denúncia: vazia-e que hoje continua 
ainda, já fora de propósito, dormindo nas gavetas da 
Câmara dos Deputados, talvez porque tenha faltado 
exatamente a assistência que riós temos hoje aqui, nessa 
pressão popular, nessa pressão necessária, naquela 
pressão, Sr. Presidente, que há poucos dias o aplaudiu 
numa sessão do CongressO Nacional. 

Mas, em relação ao que disse o Senador Roberto 
Campos, com referência à Cia. Vale do Rio Doce, foi 
pena que o Senador Roberto Campos, sempre atento aos 
interesses naclonais, não -tivesse lembrado, por exemplo, 
ao falar na Cia. Vale do Rio Doce, tão cara a nós, de 
Minas Gerãis, que ela mantém a sua sede, não em Minas 
Gerais, mas no Rio de Janeiro. 

Ainda agora, Sr. Presidente, é essa Companhia que se
pretende defender aqui através de uma emenda, que 
contra os interesses nacionais, contra os interesses de 
Minas Geraís, faz um acordo com uma companhia 
japonesa, tentando trocar terras em -litígio no EsPíiitõ--

Santo e na Bahia, pelas terras de Minas Gerais, fazendo 
com que neste instante, 21 Deputados mineiros, 
pertencentes a vários partidos, recorressem ao Judiciário 
para tentar anular essa transação tãO n"efasta aos 
interesses nacionais. 

E aqui não se lembrou, por exemplo, Sr. Presidente, 
ao se defender a Companhia Vale do Rio-Doce, ao tentar 
colocar esses garimpeiros que já têm pago a Companhia 
Vale do Rio Doce, mais de 15%, que esta mesma 
empresa pagou como indenização à United Steel, nessas 
terras, cinqilenta milhões de dólares, já que a United 
Steel- na época era sócia desse empreendimento e, 
posteriormente, sem que a Nação até hoje conheça os 
motivos, se retirou do empreendimento, _e ~ GoverJ].o 
brasileiro foi obrigado a indenizar 50 milhões de dólares, 
Sr. Presidente. 

Aí ninguém fala nada, há o silêncio. Mas quando se 
trata de garimpeiros, de homens simples, daqueles 
homens que estão lá no sacrifício, aí é preciso realmente 
tentar fazer com que eles paguem, através de uma 
apropriação, a Companhia Vale áo RiO Doce. E invoca, 
Sr. Presidente, o artigo 153, § 22 da Constituição·, 
quando em verdade- e aí é que épn!ciso reconhecer, e é 
por isso que nós vamos votar favorável-, também hã a 
~~~tat!Y? de_ s_e _o Governo -~?-i vetar ou não _esse 

--projeto. Nós vaffios querer observar isso, Sr. Presidente, 
porque o Líder do Governo, nesta tarde defendeu;-e eSSe 
Projeto - jã o disse o nosso Líder Hélio Gueiros- vai 
ser aprovado porque nós do PMDB, e o Senador Nelson 
Carneiro, vamos dar o nosso voto. Senão, esse projeto 
n~Çl seria aprovado, porque bastaria um(! verific_açãp d~ 
quorum~ bastaria que a Bancada do PMDB se retirasse 
do Plenário, para que o projeto não fosse aprovado. 

Nós não faremos isto. Darem?s o nosso parecer. 

Invoca-se o art. 153! § 22, mas se esquece, Sr. Presi
"dente, que foi o próprio GovernO qUe autOrizou esses ho
mens e lá permanecerem, foi o próprio Governo que lhes 
permitiu o registro do DePartamento Nacional de Pro
dução Mineral. Como, então, falar em pagar por essa de
SapropriaÇão? Seria um contra-senso, Sr. Presidente. 

Nós esperamos que aqui, neste momento, o Líder do 
G_overno rejeite es~a emenda, porque mais do que a Opo
sição, ele sabe que esses hoinens estão lá sobre o coman
do do Governo, com o apoio do Governo e registrados 
no Departamento Nacional de Produção Mineral. 

O Sr. Roberto Campos- Permite V. Ex.' um aparte? 

O _SR~ ITAMA~ FRANCO - Com muit~ prazer, 
- ilObre Senador ROberto Campos. 

O Sr. Roberto Campos- Em p"0meiro lugar, aceito a 
correção de V. Ex• no tocante à citação do artigo consti
tucional. A citação está correta no texto da emenda, e 
houve, obviamente, um erro de datilografia no tocante à 
exposição ou à justificativa 

Em segundo lugar, gostaria de acentuar que não estou 
defendendo individualmente a Companhia Vale do Rio 
Doce. Estou defendendo o sistema jUrídico briiSileiro e, 
particularmente, o art. 75 do COdigo de Minas. A legis
lação que ora contemplamos é uma legislação casuística, 
e que aliás, fere o principio da isonomia. Não entiei i10 
mérito do assunto, porque está sendo discutido o proble-

- ma em regime de urgência, e não haveria tempo para o· 
debate constitucional que deveria ter sido feito, de vez 
que se trata de uma legislação ad persona, que singulari
za_um determinado grupo de garimpeiros e uma determi
nada empresa, ferindo, portanto, o princípio da isono
mia. Ojlustr_e Sendor Benedito Ferreira disse melhor do 
que _eu, ª imPortância que tem p-ara tOdos riós de-preser
varmos intacto o direito de propriedade e o incentiV-O ao 
investimento __ na produção miner~l, tão vital Para o de
senvolvimento brasileiro. O_ Brasil é um País d_e econo
mia distorcida, com um enorme solo mineral até hoje in
sUfiCientemente aproveitado ou ridiculamente lnaprovei.: 
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tado. Essa, e unicamente essa foi a minha preocupação, e 
não a defesa de uma empresa específica: Defender um 
s'ísli!ina, que é- aquele do art. 75 do código de Minas. 
Muito obrigado. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Agradeço a inter
venção de V. Ex• Respeitando a posição do Senador Ro
berto Campos, não invalida, Sr. Presidente, toda a argu
mentação que ftz. ~isso que precisamos colocar aqui no 
Senado da República: falar em legilação casuística neste 
Pais é até brincadeira. Nós temos assistido a legislação 
casuística aplicada não só no processo eleitOral, mas 
sobretudo no processo eleitoral; e quando interessa ao 
Governo, ela é aplicada. Agora, o contra-senso, Sr. Pre
sidente, é que nós pagamos a uma empresa estrangeira. E 
pagamos o quê? 50 milhões de dólares! Por quê? Porque 
ela era sócia da Companhia Vale do Rio Doce? Ninguém 
contestou, ninguém falou nada. 

O Sr. Benedito Ferreira-~ o alvará, Ex•? Infelizmen
te, eles se torn~ram donos do alvará. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Veja, Sr. Presidente, 
que são para essas coisas que o senado tem que atentar 
neste instante. 

O Sr. Alexandre Costa- Permite V. Ex• um aparte? 

O _SR. ITAMAIJ FRANCO - Ouço V. Ex• com pra
zer, nobre Senador Alexandre CoMa. 

O Sr. Alexandre Costa- Nobre Senador, eu também, 
como V. Ex•, acho esquisito. Não sei porque, engenheiro 
como V. Ex.', se pretender através de uma emenda numa 
leí ordinária, oferecer um direito que se alega já existir na 
Carta Magna, que é a Constituição, e a justificativa não 
convenCe; trínta milhões de dólares em equipamentos. 
Onde estão estes equipamentos? Quem nos assegura que 
esse equipamento foi comprado e onde ele se encontra? 
O que fez a Vale do Rio Doce até hoje, numa concessão 
que ela já possui há vários anos? 

O SR. ITAMA~ FRANCO - Senador Alexandre 
Costa, aí é que é importante. O que é que ela fez, por 
exemplo, no chamado Projeto Andorinha, em 1976? 

O Sr. Alexandre Costa- De maneira que uma emen
da dessa nada representa. Se tem direito, ele já se acha 
consignado na Carta Magna. Se não tem direito, não se
rá essa lei ordinária que irá gratificá-la. 

O SR. ITAMAI! FRANCO - Muito obrigado a V. o 

Ex• 

O Sr. Benedito Ferreira- V. Ex• me permite uma li
geira observação? 

O SR. ITAMAR FRANCO -Com muito prazer, Se
nador Benedito Ferreira. 

O Sr. Benedito Ferreira - Senador Itamar Franco, o 
patriotismo de V. Ex• sai pelos poros. 

O SR. ITAMAR FRANCO -Sai pelos poros ou sai 
pelos garimpos? 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Pelos poros, por· 
que pelo verbo, nós sabemos muitas vezes que nem sem
pre o verbo retrata a ação e V. Ex• é inequivocamente 
um patriota e sei que V. Ex' busca, angustiadamente, 
sinceramente, a solução para o problema dos garimpei
ros. Mas, eu perguntaria a V. Ex•, -que apesar de ser um 
homem de formaç_ão matemática, tem nos dados liçõeS 
aqui ... 

O-SR. ITAMAR FRANCO- Bondade de V. Ex' 

O Sr. Beneditq Ferreira- ... lições, mas lições çmes
i"ho, de jurísta. MaS eu indagaria a V. Ex• e a consciência, 
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sobretudo dos juristas, como há pouco invocava o emi~ 
nente Senador ~elson Carneiro é: tantos outros quantos 
têm aqui, que são os nossos mestres, principalmente des
te seu modesto colega. Mas não preocuparia V. Ex•, 
como de resto o próprio autor, o risco que mesmo com a 
compreensão do Executivo, visto o posici0n3.mento- do 
seu Líder nesta Casa, e na Câmara dos Deputados, em 
decidindo favoravelmente ao Projeto, em sancionando
o, teria V. Ex• a tranqUilidade de qu-e esse Projeto, Que 
essa Lei não seria argUida, pela sua grosseria inconstitU
cional, no excelso pretório, no caso 'do _Supremo Tribu
nal FederaL Então, daí por que, também, como V, Ex• e, 
sobretudo, por ser um homem lá daquele extremo norte 
de Goiãs, vizinho a 200 quilómetros da Serra Pelada, e 
podido sofrer junto com as famílias daqueles que jâ per
deram os seus membros nos desmoronamentos, pelas di
fi~Idades, .alguns mordidos por cobras e outros ataca
dos por doenças próprias- de regiões pioneiras que estão 
sendo abertas, como aquela, é tambêm possuído por essa 
preocupação, é que eu propunha que se amoldasse esse 
Projeto dentro do.s nosso cânones cOnstitucionais por
que, na realidade, eu não injuriaria o nosso. Supremo 
Tribunal Federal, -admitindo que argUido, como por cer
to serâ, pelos interesses contrariados em face desse Proje
to - legítimos ou não, eu não discuto os interesses con
trariados, mas, V. Ex• sabe que hâ interesses a serem 
contrariados com esse Projeto - eles buscariam ·o socor
ro no Supremo, e nós teríamos que começar tudo de no
vo. Daí por que eu exigir, na oportunidade, e jâ que o 
projeto ainda em fase: de emendas, nós pudéssemos, 
aqui, adequá-los às reais necessidadeS e, sobretudo, aos 
nossos legítimos propósitos de resolVer o problema de 
uma vez para sempre. 

O SR. ITAMAJ!. FRANCO- Senador Benedito Fer
reira, nós entendemos a preocupação de V. Ex•-

Eu não vou buscar os meus conhecimentos constitu
cionais que V. Ex• foi bondoso em me atribuir. Evidente
mente não os tenho. Mas é claro que, pelo menos costu
mo ler a Constituição e buscar os imsinameiltos dos mes
tres. E, busquei, iilclusive, hoje à tarde, Senador Benedi
to Ferreíra, através do próprio Líder do governo, o emi
nente Senador Aloysio Cba ves, jurista, advogado dos 
mais conceituados, quando, hoje, na defesa desse projeto 

._e, em nenhum momento, salvo interpretação diferente, 
S. Ex• houvesse argUido a inconstitucion.alióade do Pro~ 
jeto em causa. 

Tive a preocupação, inclusive, de assistir às ponde
rações do Senador Nelson Carneiro, as preocupações ju
diciosas de S. Ex• e, que, no debate com o Senador Aloy· 
sio Chaves, após esse debate, se convenceu, também, da 
necessidade de aprovar o projeto. 

Debrucei-me, agora, sobre a emenda do Senador Ro
berto Campos e, não encontrei, Sinceramente, nada qUe 
pudesse eivar de inconstitucionalidade o projeto ora 
apresentado. 

O Sr. Alberto Silvas- Nobre Senador, V. Ex• me per
mite um ligeiro aparte? 

O SR. ITAMA~ FRANCO- Pois não, com ptazer. 

O Sr. Alberto SUva - V. Ex•, engenheiro como eu, 
tem assistido, neste Plenârio, à defesa intransigente, em 
vários -pronunciamentos meus, défesa da Companhia 
Vale do Rio Doce, no sentido de que o Governo brasilei
ro determine que a Companhia Vale do Rio Doce vá 
buscar o ouro de que estamos precisando para pagar essa 
dívida, na Serra de Carajás. Quiiltas vezes eU já lne pro.:- -
nunciei aqui sobre isso. 

O SR. ITAMAI! FRANCO - Íl verdade. 

O Sr. Alberto SDva - Tenho informações absoluta
mente certas de que o potencial de ouro da Serra de Ca
r8jás supera os 200 bilhões de dólares. Ora, se a compa
nhia se equipou, agora, com esses milhões de dólares a 

quf? se refere o-Senador Roberto Campos, está_ na hora 
de; aÔ invés de ~a ir para a Serra Pelada, ir para a Serra 
de Carajâs de que ela é concessionáría, e não se-fique es: 
perando_ co~~truir_es.trada para o Porto de Itaqu.i. Nós 
preCÍsariwS do ourO é jã, para pagar a dívida e tirãl- -a 
Nação brasileira do arrocho que está sofrendo, tendo 
uma riqUeza fabulosa, como essa,· que tem na Serra de 
Carajás. Então, nós aqui defendemos, a vida toda, a 
Companhia Vale do Rio Doce. Só _que ela vá para o lu
gar certo, como ê a hora de ira para a Serra de Carajâs. 
Parabéns a V. _Ex• pela colocação que faz. 

O SR.IT AMAI,{ FRANCO_-- Eu é _que agradeço a in
tervenção lúcida de V. Ex• e, há pouco, dizia ao Senador 
Alexandre Costa. citava e não completei o pensamento, 
a ~rra de Andorinha, ·em que a Companhia Vale do Rio 
Doce expulsou os garimpeiros que lá estavam, se não me 
engano eni 1~76, com equipamentos, e os equipamentos, 
hoje, estão aba.ndonados. Ninguém está contra a Vale do 
Rio Doce, ao contrârio, particularmente nós de Minas, 
temOs muito carinho peia ConlPanhia Vale do RiO DOce. 
· Mas, neste instante nós qUeremos é, exatamente, le

vantar as Questões que levantei; em vários contratos que 
contrariam o interesse nacional, com emp_~esas estrangei
ras, se paga uma empresa estrangeira e se quer agora exi
gir dos garimpeiros, dâquilo que eles jâ pagam, ·aS vezes 
1·5,20%, quando retiram o ouro. 

"o Sr. João Castelo - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAI! FRANCO-- Pois não. 

O -sr.-JOio CãStelo- Nobre Senador Itamar Fiatico, 
além dos aspectos que já foram abordados, todos os as
pectos sociais, de todos os problemas enfrentados pores
ses garimpeiros, é preciso que Se frise- que eles estãO tra

·balhando em apenas 1 alqueire de toda a jazida, quando 
'.a jazida é de 120 alqueires. Eu pergunto: por que negar a 
mais de 100 mil brasileiros que estão lutando com difi
culdade, na maioria nordestinos, todos enfrentando essa 
seca terrível, talvez 60% deles inclusive do meu Estado, o 
Maranhão, esse direito de Iâ continuar colaborando Com 
o Pais? Há que se considerar, inclusive, a produção do 
garimpeiro ria ·serra Pelada. Em média, nos outros ga
rimpos, nós conhecemos que a produção édeO,OI grama 
a IO gramas por metro quadrado. Em Serra Pelada tem 
variado de I quilo a 300 quilos por metro quadrado. Isso 
é o fruto do trabalho do garimpeiro que lá está. Eu acho 
que nós devemoS apoiar totalmente esse projeto e 
aprová-lo jâ. E reconhecer, do nobre Senador Roberto 
Campos, querido amigo, Presidente da Comissão de 
Economia da qual eu faço parte, a preocupação que ele 
tem de fato em preservar os interesses .da Vale do Rio 
Doce. Não o direito de propriedade, porque o direito de 
lavra não é direito"_ de propriedade, ê uma concessão que 
o Governo pode suspender a qualquer momento, mas, 
dizer ao nobre: Senador Roberto Campos, que durante 
esses 5 anos a jazida não vai ficar prejudicada a ponto de 
mecanicamente ser explorada no futuro, potque em 120 
alqueires apenas 1 alqueire está sendo explorado. Daqui 
a 5 anos, eu acho que a jazida estará quase toda intacta. 
Mas esses brasíleiros, todos que lá estão, continuarão lu
tando em benefício das suas .famílias, que passam as 
~aiOi=eS-_privações hoje. 

O SR. ITAMAR FRANCO -Aliás V. Ex• tem razão. 
O próprio Líder do Governo lembrava que a área a ser 
trabalhada pelos garimpeiros é de 0,5 km2 • O Líder do 
GóVer'JiO lembrou istó,- hoje à tarde, aqui. 

Antes de encerrM,··~r. Presidente, ouço o aparte do 
nobre Senador Alexandre Costa. 

O Sr. Alexandre Costa- Aliás, a preocupação maior 
não deve ser com o lucro, nem com os prejuízos da Vale 
dQ Rio Doce. O problema é muito sério, e o Senador 
Nelsoil Clirneiro- colocou muito bem o problema social. 
Se se: quiser traduzir em números, já foram retirados pe-
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!os trabalhadores brasileiros 26 toneladas de ouro na 
Serra dos Carajás, Tst~ correspondente a 400 bilhões de 
crUzeiros. Á DOCEGEÓ recebe, na boca do cofre, 10 a 
15% do valor desse ouro. Ora, já deve ter recebido, por
tanto, mais de 40 bilhões de cruzeiros. se ela eriiPi--egOu 
30 milhões de dólares no equipamento, esse equipamen
tojá estâ pago. Absolutamente pago! Devemos permitir 
que 60 milhões de brasileiros, numa hora diffcil da 
Nação, de desemprego, de dificuldade, ganham seu pão. 
Esse projeto dÕ Deputado Curi6 é um projeto patriótico, 
não é um projeto paternalista, como quis insinuar o 
nobre professor, respeitável Senador Roberto Campos. 
1:. um projeto de grande alcance social. Muito obrigado. 

O SR. 1T AMA~ FRANCO - Sr. Presidente, vou en
cerrar. 

Gostaria: apenas de esclarecer, Sr. Presidente, que tive 
a honra de conhecer, neste instante, o Deputado Curió. 
Nunca havia Conversado com o Deputado Curió, que 
coincidentemente sentou aqui ao meu lado. E a primeira 
vez que converso com S. Ex• ... 

O Sr. Alexandre Costa - Eu também pela primeira 
vez tenho o prazer de conhecer S. Ex• 

O SR. ITAMAJ!. FRANCO - ... Não sou do Partido 
de S. Ex•, temos idéiaS diferentes. 

Sr. Presidente, o aspecto social, lembrado na última 
intervenção do Senador Alexandre_Costa, estâ presente. 

Vo_u votar favoravelmente, não só de acordo com mi
nha consciência, mas também de acordo com meu Parti
do. 

Devemos tirar, também, uma grande lição do Con
gresso Nacional, quando pretend~mos que o Congresso 
examine todos os acordos internacionais, na ordem eco
nê mica deste País. Não""se diga que o Congresso não tem 
velocidade adequada para aprovar rapidamente este ou 
aquele projeto, esta ou aquela proposição. A discussão 
deste projeto, hoje. no Senado Federal, demonstra que, 
quando quer, o Congresso Nacional sabe dar a velocida
de p.ecessâria para apreciar qualquer matéria. Eu diria, 
inclusive, aquilo que a própria Física nos ensina, a pró
pria velocidade inicial para ser aprovado ou ser rejeita
do. Esta é a liÇão, entre Outras, que devemos tirar na noi
te de hoje. 

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

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Encerrada a 
discussão. 

Apresentada a emenda, a matéria vai à Comissão de 
Constituição e Justiça para exame do projeto e da emen"
da, e às ComissõeS de Mirias e Energia, de Economia e 
de Legislação Social, para que se manifestem sobre a 
emenda de plenário. 

Nos termos regimentais, as Comissões proferirão os 
pareceres imediatamente, Solicito o parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça sõbre a Constitucionãlidadeju
ridicidade da emenda, devendo também pronunciar-se 
sobre o projeto. 

O Sr. Hélio Guefros- Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma questão de ordem. -

O-SR. !'RESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros para uma ques
tão de ordem. 

O SR. lltLIO Gueiros (PMDB - PA. Para uma 
questão de ordem.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Eu tenho a impressão de ciue, pelo Regimento Interno, 
pode discutir um membr-o de cada Partido e também o 
Líder da Bancada._ Eu gostaria de pronunciar-me como 
Líder da Bancada, por designação do nobre Senador Pe
dro Simon. 
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O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- V. Ex• pode
ria ter falado na ocasião, se tivesse pedido a palavra. 
Não pediu. Mas V. Ex• ainda terã a oportunidade de fa~ 
lar, como Líder. 

O Sr. Hélio Gueiros - Eu quero só avisar que· V. Ex• 
baixou a cabeça para ler, enquanto eu já estava aqui de 
pê, 

O SR. PRFSIDENTE (Nilo Coelho)- Perdão V. Ex• 
terá oportunidade para falar. Logo que acabe a ins
trução da matéria nas COmissões, V. Ex• terá a palavra, 
com muito gosto da Mesa. -

O Sr. Hélio Gueiros- Muito obrigado, Sr. Presiden
te. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo-a· 
palavra ao nobre Senador Marcondes Gadelha, para 
proferir o parecer da COmissão de Constituição e Justiça 
sobre o projeto e a emenda. 

O SR. MAR CONDES GADELHA (PDS- PB. ~ara 
emitir parecer) -Sr. Presidente e Srs.. ..Senadores: 'f! , .. 
........ ~· ......... ·~-· ... ~~ .-.... •-•-• .......... · .. 

A emenda do Senador Roberto Campos Estabeléce 
que: 

Art. 4"' A União, nos têrmos do Art. 153, § 22 
da ConstituiçãO Federai iD.âeiliz<irá a empresa coD.Sk 
cesionária- pela depleção da jazida, em virtude da ex
ploração por terceiros durante o perfodo a que sere
fere o Art. 1"' do Projeto de Lei. 

Art. 5"' Estã Ieí entra eiil-viS:or ria data -de SUa 
publicação. 

Art. 69 Revogam-se as disposições e-m 
contrário. 

Em sua justificativa, o em"in-ente i'epresri:ntanfe do--Es
tado de Mato Gtosso diz: 

O objetivo do projeto ê conceder o direito_ tempok 
rário de exploração, pelos garimpeiros, da jazida de 
Serra Pelada, anteriormente concedida a subsidiária 
da empresa estatal Vale do Rio Doce. Esta jâ inves~ 
tiu cerca de 30 milhões de dólares em equipamento 
mecanizado e o corpo mineral a ser explorado rever
terá à empresa estatal substancialmente diminuído 
em sua possança, após exploração-manual durante 
cinco anos. 

A depleção efetivamente verificada constitui de
sapropriação patrimonial sem indenização, contra
riando o previsto no art. 153, § 22 da Constituição 
Federal. 

A emenda nos parece flagrantemente inconstitucional 
eis que aumenta a despesa pública, que o próprio Sena
dor estabelece, na idenização de trinta milhões de dóla
res, que correrá por conta da União, chocando-se, por
tanto, diretamente com o art. 57, que diz: 

Art. 57. t da competência exclusiva do Presi
dente da República a iniciativa das leis que: 

I- disponham sobre matêria financeira; 
II - criem cargos, funções ou empregos públicos 

ou aumentem vencimentos ou a despesa pública; 

Ora, Sr. Presidente, parece que esta emenda aumenta a 
despesa pública, o próprio aUtor estabelece eSse aumento 
em 30 milhões de dólares. De modo que não haveria, se
quer,.competência ao Senador para apresentar a propo
sição, para tomada de iniciativa desta emenda. 

No mérito, Sr. Presidente, vamos verificar que o emi
nente Senador se louva no art. 153 da Constituição, pà
rãgrafo 22, que fala em direito de propriedade. E já, no 
art. 41', que. propõe de sua emenda, S. Ex• fala que a 
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Uniào.indenizarã a empresa concessionária. Já está dito, 
na própría emenda, que se trata de uma conceSsão que, 
evidentemente, não envolve o direito de propriedade. A 
concessão é da Uníão, que poderã cassar ou alterar a seu 
critério. -

Finalmente, Sr. Presidente, parece-nos que a Compa
rihía Vale do Rio Doce, pelo que foi exposto, já se encon
tra plenamente ressarcida dessa eventual defleção orçada 
em 30 milhões de dólares, ainda pendente de compro
vação, eviden~emente. A Cia. Vale do Río Doce já se en
contra plenamente ressa~cida, com taxa col,lrada,_ sobre o 
ouro extra-ido de Serra Pelada, equivalente a 400 bilhões 
de cruzeiros, dos quais lança mão aquela companhia de 
10 a 15%, ultrapassando, portanto, o_ valor da indeni
zação. 

Finainiente, Sr. Presidente, lembramos que o Profes
sor Schmacker autor do clássico de economia Small is 
beautiful, lembra, na introdução do seu livro, uma frase 
lapidar de Mahatma Gandhi; "o problema do subdesen-

·1 volvimento não serâ ~olvido pela produção em massa, 
1! mas pela prç.dução das massa~". 

Ning_uêm está oOrigado a acreditar nessas coisas, Sr. 
Presidente. Há os que acreditam apenas na eficácia da 
automação e da trabalho mecanizado. Pois se isso é ver
dade, se há uma inefic_iêricia do trabalho manual não }1á 
porque se preocupar Sobre a depleção causada por esses 
operários, trabalhando em menos de I% da área onde es
tâ o ouro de Serra Pelada. 

Por esta razão, Sr. Presidente, nós nos pronunciamos 
contra a emenda, por inconstitucional e injurídica no 
mérito, por ferir interesses sociais assegurados. 

Quanto ao projeto, nada há a ôbjetar no que diz res
peito à constitucionalidade e juridici'dade. :É legítiina a -
itiici:ativa de qualquer parlamentar, na matéria. No méri
to, a proposição, tambêm, nos parece boa, porquanto as
segura o a dezenas de milhares de trabalhadores o exercí
cio do seu trabalho, assegura, afinal de contas, num 
período de crise, o emprego e o sustento dos seus familia
res. 

Opinamos, _pois, favoravelmente ao projeto pela cons
titucionalidade e juridicidade e contra, evidentemente, a 
emendã do eminente Senador Roberto Campos. (Muito 
beml) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Srs. Senado~ 
reS, na forma do art. 336, inciso XVIII, não serâ subme
tida a votos emenda declarada inconstitucional ou injurí
dica pela Comissão de Constituição e Justiça. 

O Sr. Roberto Campos - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE; (Nilo Coelho)- Tem a pala
vra, pala ordem, o nobre Senador Roberto Campos. 

O SR. ROBERTO CAMPOS PRONUNGA 
D/SCUJISO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros, na condição de 
Líder de Partido. 

O SR. JffiLIO GUEIROS (Como Líder. Para encami
nhar a vot!!_çào. Sem revisã~ do orador.)- Sr. Presiden
te, Srs. Senador~: 

Por designação do eminente Líder Pedro Simon, inter
preto, neste momento, o pensamento do PMDB sobre o 
projeto. E o faço, acredito, porque o eminente Uder do 
PMDB Pedro Simon quis homenagear na minha pessoa-, 
como-representante do Estado do Parã, o povo do Parã, 
e o Estado do Pará que é a sede de Serra Pelada e é o lo
cal para onde têm acorrido todas as populações desassis-
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tidas, flageladas e perseguidas de pontos mais difíceiS do 
País. 

Começo dizendo, eminente Presidente e ilustres Sena
dores, quç, "papagaio fala e periquito leva a fama", sem 
que--se pense que, com essa minha citação, estou fazendo 
alusão ao ernineitte Deputado Sebastião Curió; que noS 
dá o prazer de sua presença zelosa e atenta nesta Casa. 

Mas, acho até que S. Ex•, sem querer, sentou-se muito 
bem do lado da Oposição, porque- é aí que eu quero 
frisar o detalhe - nesta Casa, eminente Deputado Se
bastião Curió e eminente Senadores, até hoje, df:sde o _ 
dia em que cheguei a este momento, os únicos Senadores 
que aqui falaram em defesa dos interesses dos garimpei
ros de Serra Pelada, foram os Senadores_ do lado de_câ, 
pela primeira vez nessa Sessão Legislativa, pela primeira 
vez;! E_não sei se issO talvez tenha sido influência benéfica 
das as..c;istências e das galerias que, portanto, devem ser 
estimuladas a _comparecer. Pela primeira, verifico que a 
nobre Bancada do PDS lembra-se_do Garimpeiro de Ser
ra Pêlada, lembra-se que lã existem sessenta mil homens 
ameaçados de despejo. Mas eu quero, portanto, frisar 
esse. detalhe, porque, repetindo a minha posição no enca
minhamento do requerimento de urgênçia~ se verifica, 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, que toda a festa, todo o 
alvoroço, toda a algazarra limita-se e se restringe a quem 
não ê do PMDB. Eu não quero disputar primazias, mas 
eu gostaria que, pelo menos, se reconhecesse o direito de 
antiguidade de quem aqui primeiro falou sobre os inte
resses dos garimpeiros de Serra Pelada. Para não citar 
muita gente, relembro aqui a posição do nobre Senador 
Alberto Silva que, às vezes, pode até ser levado na brin
cadeira porque acredita no ouro do Brasil, no ouro da 
Amazônia e, em especial, no ouro do Pará, para fazer a 
redenção económica do Brasil. E acredilo que, muitas 
vezes, S. Ex• é ouviclo com certo ar de incredulidade, 
porque ninguém aceita "que no Pará se possa encon-trar, 
pelo menos, uma grande parte da solução dos problemas 
brasileiros. 

Quero dizer, eminentes Senadores, que o Pará é gene
toso e dadivoso porque, na verdade, pouco leva ou quase 
nada leva da exploração do ouro de Serra Pelada. Pelo 
injusto Sistema Tributário Brasileiro, ao Parã cabem 
apénas 70% de 1%~ O Imposto Único sobre o ouro ·é de 
1% e, desse 1%, apenas 70% vão para a receita do Estado 
do Pará. 

No te,- Sr. Presidente, que os filões de ouro, as jazidas 
de ouro sãO"esgotâveis:Isto significa que, QUarldo acabar 
o filão de _Serra Pelada, _o Pará, que não recebeu nada, 
varncarapenas COni os buracos, porque rlão tem recebi
do coisa alguma em retribuição pelas grandes riquezas 
que tem dado ao Brasil. 

O Sr. Benedito Ferreira- V. Ex• vai me permitir, emi
nente Senador Hélio Gueiros? V. Ex• deve fazerjUStiça· 
ao nosso Partido, sobretudo falando como Líder da 
Oposição. 

O SR. HÉLIO GUEIROS - Eu concedería com mui
to prazer o aparte se, regimentalmente, me fosse permiti
do. Mas se não é permitido ... 

O Sr. Benedito Ferreira- MasY. Ex• fala como Líder 
de Partido. 

O SR. HÉLIO GUEIROS- Em encaminhamento de 
votação, tenho a_ impressão de que não posso éonceder 
apartes. 

Mas, Sr. Presidente, continuando com a definição da 
posição do meu Partido, quero fazer também algumas 
referências, talvez restrições, a um pronuncíamento do 
eminente Líder do Governo, Senador Aloysio Chaves, 
na sessão ordinária desta Casa. S. Ex• deu-no o "seu teste- -
munho, eminentes Senadores, de que palmilhOu as ter
ras, as jazidas de Serra Pelada. · 
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Não posso dizer isto, Sr. Presidenfe e Srs. Senadores,~ 
porque, infelizmente, é proibido político, especialmente 
da Oposição, pisar nO' solo da Serra Pelada, cOm, talvez, 
honrosa exceção do eminente Deputado Sebastião Cu
rió, de quem, aliãs, soube. de que de uma das últimas ve
zes que quis entrar em Serra Pelada teve que coÍocar um 
crachá no peito, para ter acesso. 

Note. Sr. Presidente, que não faz 15 dias--Uma cernis~ 
são da Assembléia Legislativa do meu Estado, composta 
de um Deputado do PDS, Deputado Haroldo Bezerra, 
que talvez atê se encontre aí por essas galerias, e de uni 
Deputado do PMDB, Gabriel Guerreiro, "esta COmissão· 
se apresentou à porta de Serra Pelada e foi impedida de 
entrar. Apresentaram a carteirinha de Deputado Esta
dual e o preposto da administração de Serra Pelada disse 
que. "Deputado não entra aqui .. , e não entrou mesmo. E 
o Deputado Haroldo Bezerra puxou a sua carteirinha de 
garimpeiro e ele disse:. "nem com c.arteirinha de garim
peiro, Deputado entra aqui". 

Então, Sr. Presídente, quero contar a verdade a respei
to de Serra Pelada, para mostrar que, da parte do povo 
do Parã, tem havido até excesso de boa vontade para 
com essa situação. Mas não estamos recebendo um tra
tamento adequado, um tratamento justo, com toda essa 
dádiva, essa generosidade do paraense com re:lação a 
Serra Pelada. Aquilo é um gueto~ não tenlos acesso a ele 
de forma alguma. Durante a campanha eleitoral, o mâxi
mo que cheguei, eminente Deputado Sebastião Curió, 
foi em Curionópolis, que é um lugarejo perto, ITlas beni

. distante de Serra Pelada. Só lá é que consegui chegar, 
porque acesso à Serra Pelada, de maneira nenhuma, e 
acredito que até mesmo o nobre Senador Aloysio Chaves 
chegou à Serra Pelada e pode saber de muita coisa, -por
que, nessa visita, S. Ex• estava em companhia do Presi
dente da República, João Figueiredo, que fof até a Serra 
Pelada e lá fez promessas solenes, promessas solenes .aos 
garimpeiros de Serra Pelada, declarando textualmente, 
solenemente, com a sua honra de Presidente da Repúbli- · 
ca, que os garimpeiros seriam mantidos em Serra Pelada. 

Mas, o que se viu, Sr. Presidente, e é este talvez o moti
vo de minha certa indignação, e peço perdão por ela, ê 
que, tão logo terminou a campanha eleitoral, tão logo 
terminou a eleição, tudo ficou dito por não dito, e aque
las garantias solenes emprestadas e dadas aoS garimpei
ros que trabalham no Pará foram esquecidas. O que se vê 
é que o eminçnte Deputado Sebastião Curió, _que teria 
condições de c_onseguir rápida e definitivamente uma so
lução administrativa do P"iilácio do Planalto, para manu
tenção desses garimpeiros, se viu forçado a apelar para: o 
Poder Legislativo, para o Congresso Nacional, para 
honrar uma promessa que, infelizmente, o Palácio do 
Planalto não p~de cumprir. 

Sr. Presidente, esses são fatos. E, quando chamei a 
atenção para o fato de que papagaio fala e periquito leva 
a fama, é porque, da parte do PMDB, também houve 
projeto de lei, garantindo a presença dos garimpeiros em 
Serra Pelada. 

O nobre Deputado Ronaldo Campos, que é um 
profundo conhecedor de garimpos na região do Tapajós, 
apresentou um projeto que é mais ampto ·e gerai, pOrciúe 
diz respeito, não apenas à situação de Serra Pelada, mas 
de todo e qualquer garimpo na Amazônia e nO Briisil. -S~ 
ExP garante, pelo seu projeto, não apenas a situação -do 
pessoal de Serra Pelada, mas garante a situação de todos 
os garimpeiros em todos os garimpoS dÕ Brasil, que 
terão direito de permanecer ali, se tiver mais de 1.500 
garimpeiros trabalhando. Se se acha que 1.500 ainda é 
número pouco, que se emendasse o projeto para 4.000 ou 
5.000 pessoas, mas se desse uma solução, não exclusiva e 
privativa de Serra Pelada, que tem todo direito, mas 
estendesse essa decisão também aos garimpos que não 
dispõem de representantes ou patronos prestigiosos 
como é o n·obre Deputado Sebastião Curió. 

Daí porque, Sr.- Presidente, eu preferiria que se desse 
uma solução geral para todos os garimpos do meu 
Estado_ da Amazônia e não apenas uma solução 
exclusiva, privativa, discriminada, para o pessoa] de 
Serra Pelada. -

Sr. Presidente, quanto às objeções que redundaram na 
emenda do nobre Senador Roberto Campos, eu creio 
que nós, com todo respeito a S. Ex~, devemos rejeitar a 
sua emenda, até porque o Projeto de_ Lei do nobre 
Deputado Sebastião Curió não prejudica em nada a 
exploraÇã-o mecâniCa de Serra Pelada. S. Ex•, no artigo 

- J9, diz apenas que fica prÕrrogado por cinco anos a 
autorização para que os garimpeiros continuem. 
explorando o ouro de Serra Pelada. E já foi eXplicado 
aqui que apenas 0,5%, o nobre Senador João Castelo 
mostrou a·:área diminuta que está sendo explorada pelos 
garimpeiros. Então, DOCEGEO e a Vale do Rio Doce 
dispõem de uma área imensa, terrível, tremenda, Onde 
podem colocar os trinta milhõs de dólares em máQuinas, 
que dizem haver adquirido, para explorar 
macanicamente a Serra Pelada. Por outro lado, Sr. 
Presidente, tambêm já foi difo aqui; a DOCEGEO não 
está levando prejuízo nenhum. A DOCEGEO está 
ganhando, sem trabalhar. Quem trabalha são os 
garimpeiros. Com um detalhe: Investimento Cie graça. 
Eles não gastaram trinta milhões de dólares; gastaram 
ape-nã.s o suor do rosto deles, a coragem, o destemor. 
Mostraram que malária não é espantalho para ninguém. 
Fincaram~se lá, lutaram, trabalharam, e estão obtendo o 

---lucro do seu trabalho. Mas não pediram investimento, 
capital de giro, que, hoje, é o grande problema do Brasil. 
Tudo é capital de giro. Eles não precisam de capital de 
giro, o capital de girõ deles é a mão deles, é o braço dele"s, 
ê a picareta, é a pá e a enxada. A DOCEGÉO quC não 
entra com nada, não faz coisa nenhuma. Não faz coisa 
alguma e simplesmente, pega lO ou 15% do ouro deles e 
fica com ele, além da CJCclusividade na comercialização 
do ouro, com um detalhe, porque quem paga e quem 
financia, a[ sim, que precisa de capital de giro, é para a 
DOCEGEO. E quem paga é a Caixa Económica. 

Então, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a DOCEGEO 
está ganhando bem, não tem porque se queixar do 
garimpo. O que está acontecendo, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, é uma certa ganância da DOCEGEO. 
Ganância? Ela estâ de olho gordo em toda a produção de 
Serra Pelada, enquanto era precário e não tinha 
possibilidade disso, ela não se meteu lá, embora 
dispusesse do seu alvará para pesquisa. Não se meteu lâ. 
Somente quando os garimpeiros se meteram e foram 
trabalhar em Serra Pelada, é que ela cresceu os olhos e 
agora está querendo despejar. E af, Sr. Pi'esídente, 
começam os tais técnicos. Convocam-se técnicos e eles 
mostram logo que pode haver queda, pode haver perigo, 
pode h a ver falta de segurança e, com a ·maior facilidade, 
se impressiona até mesmo o Senhor Presidente da 
República, dizendo que é wn perigo a garimpagem lá. 

Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, essa é a posição 
do PMDB; inteiramerife favorável ao problema dos 
gariiripeiros e, com um detalhe, quem acertou na mosca 
foi o nobre Senador Nelson Carneiro. A rigor, nobre 
Depurado Sebastião Curió, essa lei seria desriecessâria. 
Bastiiria umã poi-úiria, unla- oi-dt!m -de serviço, um 
telefonema do Presidente_ da República, mantendo os 
garimpeiros e-m Serra Pelada. Não h:iveria nécessidade 

· porque quem está criando o prOblema em Serra Pelada é 
exclusivamente o Governo; não ê ninguém, é o GOverno. 
E quem vai dar solução é o Governo. t engraçado isso. 
O Governo está criando problemas, e é ele que vai ter o 
mérito -de ter dado a solução para o problema. ~ Só o 
Governo deixar de estar ameaçando os garimpeiros, de 
tirá-los de lá a 15 de novembro, e fica acabado todo o 
problema. Mas houve necessidade dessa lei, e vamos 
\I'Otá-la. 
_ E preciso notar, Sr. Presidente e Srs. Senadores ... 
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O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Nobre 
Sena~or, o tempo de V. Exf está esgotado: 

O SR. HtLIO GUEIROS - Já vou terminar, Sr. 
Presid~nte, porque jâ estou abusando da paciência de V. 
E?t's, em espeCial da generosa tolerância da Mesa. A 
verdade, Sr. Presidente, é que há necessidade d~ lei. e eu 
acho agora que há, porqUe, com a maior facilidade a 
DOCEG EO bota para fora todo esse pessoal de lã. 
Basta, Sr. President~_e-Srs. Senadores, que ela_não ligue 
as dragas para dren~ ~ águas de Serra Pelada. Basta 
isso. E ela o tem feito,_ para amedrontar, para inti~idar, 
para coagir, de vez em quando as dragas não trabalham. 
A água empoça toda a Serra Pelada e essa gente toda fica 
parada de braços cruzados, esperando que venha uma 
contra-ordem para que as dragas funcionem e eles 
possam voltar a trabalha-r. 

Por isso. eminente Deputado Sebastião Curió, a Sua 
lei que parecia desnecessária, vai ser necessária para que 
se dê garantia desse direito dos garimpeiros ficarem em 
Serra Pelada. 

Essa, Sr. Presidente, é a posição e a definição do 
PMDB sobre o projeto. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, Líder do 
PTB. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB - RJ. Como 
Líder. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

A posição do Partido que represento jâ foi expressa na 
Câmara e aqui reafirmada. Cumpre-me, apenas, falar 
sobre a emenda do nobre Senador Roberto Campos. 

Quando membro da Comissão de Constituição e 
Justiça, durante os anos que ali estive, sempre Íne bati 
por uma interpreta~ão mais ampla dos textos 
constitucionais, de modo que o Poder Legislativo não 
ficasse restrito a uma interpretação rigorosa, 
exageradamente rigoros~. dos textos de uma carta 
constitucional outorgada por chefes militares que não 
representavam o penSamento do povo brasileiro, através 
de uma eleição._ Esse entendimento de uma interpretação 
mais _ ampla dos textos constitucionais é o q_ue tem 
presidido todos os meUs pronunciamentos e todas as 
proposições que tenho apresentado. 

Por isso, Sr. Presidente, ouso divergir do parecer do 
nobre Senador Marcondes Gadelha. Acho que é muito 
rigorosa· a sua- conclusão. A emenda, a meu ver, não 
pode ser inquinada de i~constitucional, acho que ela não 
deve _ser aprovada no mérito, o_ que se deve é rejeitar a 
emenda, e rejeitar, inclusive, por uma razão maior, é que 
em 15 de novembro termina o prazo para que os atuais 
garimpeiros coiltinuem o ~eu trabalho. 

Se nós, hoje, .aprovarmos qualquer emenda e esse 
projeto, ele terá que voltar à Câmara, prorrogando a 
angústia daqueles que· vieram de tão longe para 
acompanhar essa proposição. De modo que, levando cm 
conta a liberaH~ade, ou melhor, a amplitude que nós, 
le,iisladores, deveffios começar a abrir no campo de 
interpretação __ constitucional, nesse momento em que 
tanto defendemos as prerrogativas do Legislativo, não 
devemos no.s: ater, com excessivo rigor, a llma letra fria 
que nos foi ímposta, mas, princiPalmente, dar a eSse 
texto aquela vida, aquela preocupação, aquele desejo 
que nos orienta. 

Daí, _Sr. Presidente, _acho que a emenda deve ser 
rejeitada no mérito, e o nobre Senador Roberto Campos 
poderá apresentá-la, como projeto de lei, em separado, 
para ser discutido oportunamente pelo Poder 
Legislativo. Se o Poder Legislativo resolver dar ou não 
dar a tal indenização, não prejudicará o andamento do 
projeto, nem, sacrificará os garimpeiros qUe aqui 
comparecem. (Muito bem!) 
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O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Com a 
palavra o nobre Líder Aloysio Chaves, pelo PDS. 

O SR. ALOYSIO CHAVES PRONUNCIA 
DISCURSO QUE, ENTREGUE Ã REVISÃO DO 
ORADOR, SERÃ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. HELVIDIO NUNES - Peço a palavra Sr. 
Presidente, para uma queStão de ordens. 

I " 
' O SR. PRESIDENT,E (NiJo Coelho) - Concedo a 

palavra ao nobre Sen~dof Helvídio Nunes, para uma 
questão de ordem. 1 

O SR. HELVIDIO NUNES (PDS - PI. Para um 
questão de ordem. Sem revisão _do orador.) - Sr. 
Presidente e Srs. Senadores: 

Começo por dizer-a V. Ex•, eminente Presidente desta 
Casa, que vou burlar o Regimento Interno, e peço vênia 
a V. Ex~ para tal. É que diz a sabedoria popular que, 
muita vez, o fato pode mais do que a lei. E esta_ Casa estã 
na iminência de não _se pronunciar sobre a emenda 
apresentada pelo ilustre Senador Roberto Campos, uma 
vez que, rigorosamente, nos termos do Regimento 
Interno, o nobre Senador Marcondes Gadelha já a 
tachou de inconstitucional e iriJUTídica. 

Sr. Presidente e_Srs. Senadores, no meu entender- e 
integro com muita honra para mim, há longos anos, a 
Comissão de ConstituiÇão -e Justiça .desta Casa ___ ~_ a 
emenda do Senador mato-grossense não é 
inconstitucional e muito menos injurfdica. Eu acho, eu 
entendo que ela é inócua, mas jamais inconstitucional e 
injurídica. E por que- afirmo que ela é inócua, Sr. 
Presidente e Srs. Senadores? Porque o projeto -do 
eminente Deputado Sebastião Curió é- um.· pl-ojeto 
ordináriO, que busca desenvolver ou dar continuidade a 
um trabalho que vem sendo desenvolvido no Estado do 
Pará, e jamais de busca, e jamais de modificação, e 
jamais de alteração da Constituição Federal. 

O Sr. Marcondes Gadelha - Art. 57, inCiso II da 
Constituição Federal; aumento de despesa pública. 

O SR. HELVIDIO NUNES - -Sr. Presidente, eu 
estou burlando, mas não desejO a coinpanhia do meu 
nobre colega. 

Sr. Presidente, aíi:tda qUe o projeto do Deputado 
Sebastião Ciú-f6 quiSesse mOdifiCar O texto da 
ConstituiÇão ele nem ao menos teria sido recebido na 
outra Casa do Cõllgi-eSso Nacional, porque foi uma 
proposição isolada, um projeto de lei ordinária;-e não 
um Projeto de modificação da Constituição. 

Alterar despesa, aumentar despesa, como Sr. 
Presidente.? Ainda que se elasteça -ao riláximo a 
Constituição, jitiiàTs Se POderá -objetivar, Jaffiã.ís-se- ~

poderá visUalizar q"Uãlquer- propósito de aumento de 
despesa ... 

O Sr. Marcondes Gadelha - Pela indenizaçãci. 

O SR. HELV[DIO NUNES- -Absolutamente! Isso é 
outra coisa. Eu peço a V, Ex• que não fique~ dando essas 
estocadas, porque elas retiram o fio da meada. Elas são 
inteiramente imProC-edentes. Alegar aumento de 
despesas, isso me parece um absurdo, isso não modifica, 
não aumenta despesa de maneira nenhuma. 

Sr. Presidente, no temor de que a emenda não vá à Co
missão de Legislação Social é que -rePito - burlando 
o Regimento Interno, eu me senti na obrigação de, como 
membro da Comissão de-ConStituição e Justiça, não tão 
ilustre, é verdade, quanto o Senador Marcondes Gade
Jha, fazer um pronunciamento, nesta Casa, em honra da
quilo que os meus professores me ensinaram, quando 
freqíientei os bancos da Faculdade Nacjonal de Dir~ito .. 

Sr. fresidente e Srs. Senadores,, volto a repetir: a 
elnenda do eminente Senador Roberto CãmpOS,-um àOs
brasileiros mais ilustres que conheço, infelizmente para 
S. Ex• e felizmente _para nós, é inócua, porque ela, embo
ra não tenha o condão de modificar substancialmente o 
projeto, pois que, por sua vez, o projeto não poderá fa
maís rrloditlCãi- -o texto da Constituição, ela apenas des
serviria à causa daqueles que lutam -pela continuaÇão da 
exploração do ouro em Serra Pelada. 

Se o projeto for, Sr. PreSidente e Srs. Senadores, como 
espero, à Comissão de Legislação Social, darei as razões 
pelas quais, quanto ao mérito, a emenda deve ser rejeita. 
Mas, do ponto de vista da constitucionalidade e da juri
dicidade, pela nl.inha honra, eu tenho o deVer df: -me le-
vantar, neste instante, e dizer: a emenda não é inconstitu
cional, muito menos injurídica. 

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

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Srs. Senado
res, a Mesa considera completada a instrução do projeto. 
Passa-se à votação da matéria, em turno único. 

Em votação o projeto. -
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta-

dos. (Pausa.) 
AprovadQ. 
O projeto_ vai à sanção. 
·NOs termos ~dõ art. 336, inciso XVIII, do Regimento 

Interno a emenda não será submetida a votos. 

E o .seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA No 205, DE 1983 
(n9 2.284/83, na Casa de origem) 

_Concede autorização, a título precário, para que 
os atuais gárimperios continuem explorando o ouro de 
Serra Pelada e determina outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 Fica prorrogada por 5 (cinco) anos, ·a contar 
da vigência desta lei, a autorização para que_os atuais ga~ 
rimpeiiOs continuem· éxPlorando o ouro de Serra Pelada, 
nci Estado do Pará. -

Pa râgrafo único. A presente prorrogação é concedi.: 
da a título precário e sem qualquer prejuízo para os di
reitos de:_ lavra concedidos a terceiros. - -- -

A_rt _29 O Governo Federal manterá inalterado o 
atual esquema de assistência, fiscalização e compra do 
metal extraído. 

Art 39 Findo o prazo _de que trata o art. 19 desta lei, 
os garíinpeiros terão prioridade na contratação a ser efe
tuada pelo titular do direito de lavra. 

Art 49 Esta lei entra em vigor· na data de: sua publi
cação. 

--Art 59 Revogam-se as disposições em contráriO. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O Sr. Senador 
José Saiil.ey enviou à Mesa declaração de voto que será 
publicada. 

E A SEGUINTE A DECLARAÇÃO DE VOTO ENCA· 
MINHADA À MESA 

Venho manifestar meu apoio ao Projeto. Na realida· 
de, a Ç~riimtação que vem sendo seguida como_ diretriz do 
Governo Federal, em todos os órgãos de desenvolvimen
to da região, quer na Amazônia quer no-Nordeste, na 
SUO EN-E e D:a SUDAM, é a do incentivo às indústrias 
que utilizem mais mão-de-obra e menos automação. 

No caso_do_Garimpo de Serra Pelada, onde atualmen-
ie ___ exiSterÚ -m~ais de cem mil-pesSOas direta Õu _índireta-
mente trabalhando na lavra _do ouro, adotar de súbito 
um processo industrial, substituindo a mão-de--obra ali 
empregada, é desaconselhável, uma vez que a região 
atravessa uma longa estiagem, com perda total de safras, 
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o que obrigou a emigração de grande massa trabalhado
ra- do Campo para aquela localídade. 

O fechamento do garimpo, sem dúvida, criaria uma si
tuação soda! difícil. 

Reconheço os problemas de segurança que são apon
tados como justificativa da medida mas, ao mesmo tem
po, acredito ser mais fácil contornar esses problemas do 
que encontrar meios de subsistência para todos que ali 
estão. Em grande parte e, sem exagero, mais de 50% dos 
trabalhadores saíram do Maranhão. E dali saíram em 
face da dificil situação climática que atravessamos, devi
do à prolongada seca. 

Pelos motivos aqui expostos, meu voto é favorável ao 
ProjetO Cim apreço,- do Deputado Sebastião Curió. 

Sala das Sessões, 6 de outubro de 1983. -José Sar
ney. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Nada mais 
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, desig
nando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

(_IncluSão na Ordem do Dia - art. 195, III, a, do 
Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n9 110, de 1983 (n9 946/83, na Casa de origem), 
de iniciativa do Senhor Presidente da República, que 
altera a Lei nto 6.099, de 12 de setembro de 1974, que 
~'dispõe sobre o tratamento tributário de arreridamento 
mercantil, e dá outras providências", e o Decreto-lei n9 
1.811, de 27 de outubro de 1980, tendo 

PARECERES. ORAIS, favoráveis proferidos em 
plenário, das Comissões: 

-de Economia; e 
- de Finanças. 

-Votação, em turno único, do Requerimento n9 793, de 
1983, do Senador Pedro Simon, solicitante, nos termos 
do art. 371, alínea c, do Regimento Interno, urgência 
para o Requerimento n9 784, de 1983, de autoria do 
SenadOr Henrique Santillo, que solicita criação de uma 
ComisSão Especial Mista que deverá ser formada de II 
Senadores e 11· Deputados Federais, com vigência de 120 
dias, para discutir e avaliar aspectos do contexto 
econômico, social e institucional do País. 

3 

V o fação, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
c-onstitucionalidade, nos termos do art. 296 do 
Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 280, 
de 1980, de autoria do Senador Itamar Franco, 
determinando que a Ordem dos Advogados do Brasil 
opine sobre a escolha de magistrados que devam integrar 
tribunais com jurisdição em todo o território nacional, 
tendo 
PARECER, sob rt9 634. de 1983, da Comissão: 

de Constifuição e Justiça, pela 
inconstitucionalidade, com voto vencido do Senador 
José Ignácio. 
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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 39, 
de 1983, de autoria do Senador Pedro Simon, que 
autoriza o Poder Executivo a conceder um abono de 



Outubro de 1983 . DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

emergência de 7_0% (setenta por cento) para os servidores 
?úblicos federais, e dã outras providências, tendo 

PARECER, sob n"' 739, de 1983, da Comissão: 
-de Constituição Justiça, pela 

inconstitucionalidade. 

5 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade c juridicidade, nos termos do ar_t. 
296do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado 
n' 70, de 1983, de autoria do Senador Nelson Carneiro, 
que estabelece critêrio e limite para os reaJustes dõs 
preços de ingressos de jogos de futebol, tendo 

PARECER, sob n'~ 738, de 1983, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela 

inconstitucionalidade e injuridicidade. 

6 

Discussão, em turno úniCo, do Projeto de Lei do 
Senado D' 337, de 1981, de autoria da Comissão Especial 
do Júri Popular, que altera dispositivo do Código d~: 
Processo Penal, tendo 

PARECER, sob n,.. 741, de 1983, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, favorável nos termos de 

Substitutivo que oferece. 
(Dependendo da votação do Requerimento n9 800, de 

198_3, de autoria do Senhor Senador José Ignâcio, de 
adiamento da discussão para o dia 27 de outubro.) 
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Discussão, em primeiro turno (apreciaÇâo pfCliffiinar 
da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do 
Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 21. 
de 1983, de autoria do Senador Henrique Santillo, que 
dispõe sobre a redução do preço do âlcool para venda a 
proprietâriós de veículos de alllSuel empregados no 
transporte individual de passageiros, mediante subsídio, 
nas condições que especifica, tendo -

PARECER, sob n' 710, de 1983, da Comissão 
-de Constituição Justiça, pela 

inconstitucionalidade. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Está 
encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessao às 20 horas e 20 minutos) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
ALMIR PINTO NA SESSÃO DE J.J0-83 E QUE. 
ENTREGUE Ã REVISÃO DO ORADOR, SERIA 
PUBLICADO POSTERlORMENTE. 

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

Hã tempos vinha-me inscrevendo para pronunciar um 
breve discurso sobre um assunto que é sempre 
palpitante. e que vem merecendo a atenção nas duas 
Casas do Congresso,- Câmara e Senado~ Ele está datado 
de 13 de setembro de 1983, mas sempre o procrastinava 
porque outros assuntos momentosos surgiam, 
originados do meu Estado e aos quais teria que dar 
preferência. 

A propósito. o Jomal de Brasília de hoje traz, na sua 
primeira página, justamente os três assuntos que. de uma 
certa maneira, estão contidos neste; modesto 
pronunciamento que desejo fazer e com alguns conceitos 
que farei durante o seu transcurso. 

Sr. Presidente, modificou-se O tripé sobre o qual 
repousa a política económica do País. Isto foi logo 
quando da demissão do Sr. Langoni e a indicação, para 
substitui-lo no Banc-o Central, como Presidente, o Sr. 
Affonso Celso Pastore. 

-Pediu para sair, se não foi instado a fazê-lo, o Dr. 
Carlos Langoni, Presidente do Banco Central. 

Disse, na sua carta-renúncia, não concordar com os 
últimos acertos com o Fundo Monetário Internacional, 
por entender maléficos a nossa economia. 

Acreditou L8.ngoni na impossibilidade de se atingir a 
Uma inflação no patamar dos 55% conforme estipulou o 
FMI. config-urando-se dessa forma, mais um engodo que 
o Chefe da SEPLAN se dispôs a pregar ao órgão 

_internacionaL 
Em outras palavras: para Langoni, o Ministro Delfim 

Netto assumiu uma responsabilidade sem a menor 
chance de cumprir, levando assim a Nação ao descrédito 
moral, porque o financeiro aí está: a díviva externa com 
altoS juros levaildo todo o nosso- .. sangue''. deixando o 
erário nacional em profunda anemia! 

CreiO que a re::lção do Dr. Langoni - não só eu pensa 
assim, já que a imprensa brasiliense comenta o assunto 
- creio, rePito, que a reação do Dr. Langoni veio um 
tanto tarde, quando deveria de logo, ter evitado de 
~partiCipar" de tantas "cartas-propostas'' e netas firmar a 
sua assinatura, quando no seu entender não pareciam 
(Jlzoáveis a sua aceitação por trazerem dificuldades 
quase insuperáveis ao T-esouro. 

Mas, foi concorda_nàu com i.udo, e não sabemos se 
advertindo os comp~nheiros para os e~ros táticos que 
levariam as nossas finanças, ao "bisaco" sem fundo do 
"Fundo"! 

É certo que houve uma deserção entre os três que 
formavam a trindade económica do País. 

Langoni foi substituído por Pastore. Além de 
competente, dispõe de tudo para insinuar uma mudança 

_ de rota. 
Ele, até há bem pouco, estava de fora, enxergando 

tudo, sentindo de cabeça fria o maniqueísmo da política 
econômica áo ~rasil. 

Quem está _de fora, diz o velho adágio, enxerga 
melhor. 

O Dr. Pastore poderá muito bem, como parece está 
acontecendo, com a vivência política que desfrutou 
como Secretário da Fazenda de São Paulo, apontar 
lncorreções no trãló da nossa economia; mostrar o 
melhor caminho a palmilhar, contornando obsessões 
bem comuns em casos que tais, aonde a inteligência e o 
raciocTii10 ·po-dem estar cansados e em obnubilados pelo 
exCesso de cálculos, no jogo com on::ifrões. 

Julgo o Dr. Pastore um excelente ingrediente para as 
novas conversações com o FMI e levar ·à frente o 
imprescindível rolamento da nossa dívida externa. 

Para isto" ressalto uma grande vantageffi: ·ao -tãd~ da 
com-petência, é um novo trunfo que poderá, perante os 
nosSos credores, imprimir -novo roteiro, o que seria 
difícil de cOnseguir apenas com os dois companheiros, 
isto pelo desgaste natural a eles, de certo, atribuído por 
_algo negociado e que as contingências não permitiram 
fosse cumprido. 

O Dr. Pastore, revestido com a roupagem de um "um 
novo cristão", irá Ser peça mestra nas conversações 
complementares para o espaçamento da dívida externa 
brasileira. 

Nada de moratória e de rompimento com o FMI. 
~ nesta parte, Sr. Presidente, que eu reitero como 

sempre tenho feito da tribuna, por nunca haver aceito o 
caminho da moratória, nem tampouco _a rompimento 
com o FMI. Não o.bstante alegaram, c-omo sempre o 
fazem, que o saudoso Presidente Juscelino Kubitschek 
rompeu com o FMI. Mas as circunstânciaS eram outras. 

--E o que aconteceu? Segundo o próprio testemunho do 
nosso colega Senador Roberto Campos, ele, Roberto 
Campos, foi o homem encarregado de posteriormente, 
conversar com o FMI, lã em Paris. E deram-se as boas, 
tanto ísSo é verdade_ que o Brasil saiu da$ dificuldades 
que comprometiam sua economia. 
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Então, hoje, nós tenios exalam ente isto aqui: o J ornai 
de Brasília diz: "Aleluia! Reescalonamento vem aí". É 
nisto que a imprensa, o J ornai de Brasília e outros, como 
tenho visto, acreditam seja o melhor caminho, ao invés 
da morat6ria. 

O Jornal de Brasília diz o seguinte: 

O Presidente Figueiredo foi íníormado ontem, 
por seus ministrõs da área econômíca, de que 
finalmente tornaram-se visíveis os sinais de um 
acordo com os banqueiros internacionais para a 
renegociação da dívida externa brasileira. A boa 
nova não se limita à possibilidade âa reriegociação. 
mas Cfesce de importância por causa das condições 
que estão sendo concretamente discutidas. Pelos 
novoS termos de negociação, o Brasil rolará toda a 
sua dívida com vencimento nos Próximos 9 anos, 
com um prazo de carência de 5 anos. Quando se 
iniciaram as negociãÇões, a melhor hipótese de 
trabalho aceita pelos banqueiros era de 8 anos de 
adiamento· com 30 meses de carência.- durante os 
quaiS o Brasil pãgaria apenas o serviço da dívida. 

A interferê"ncia do FMI foi decisiva para a 
formulação da nova pauta: de negociações, que 
também está sendo apreciada pelos membros do 
Clube de Paris. Ao fecharmos esta edição, ouvimos· 
de um ministro da área econômica a afirmação de 
que é possível prever para, no máximo, fins de 
·n-o-vembro, a conclusão do todas as negociações 
envolvendo o reescalonamento da dívida externa 
brasileira. 

Como vê, V. Ex•, está em franco aridamente - e 
acredito já com a interferência do atual Presidente do 
Banco Central do Brasil, Dr. Pastore - as negociações, 
do reescanolamento da dívida externa, o próprio FMI 
está interessado em (evar a bom termo para ajudar o País 
nesta dificuldade em que ora se vê o Pais com a sua 
economia. 

O Sr. Alberto Silva - Permite-me um aparte, nobre 
Senador Almir Pinto? 

O SR. ALMIR PINTO - Pois não, nobre Senador. 

O Sr. Alberto Silva - Nobre Senador Almir Pinto, 
acho que todos nós lemos esses jornais hoje e todos 
saímos de casa mU:ito satisfeitos com a perspectiva de 
uma no\ia colocação em relação à nossa dívida. O que 
causa estranheza, estávamos comentando com os nossos 
companheiros de Bancada, é que cada um aqui, acredita 
que V. Ex• também em mais de uma oportunidade, 
discutimos que o que estava apertando a economia do 
País era esta exigência de se pagar o principal, juros e 
tudo mais~ Acho que hã mais de um ano estarnos 
arrecadando dinheiro exclusivamente para pagar juro e o 
principal da dívida, não sobrando nada para a retomada 
do desenvolvimento. Fiz dois ou três discursos propondo 
exatamente isto af: uma trégua para respirar. e usei isto 
expressão, um prazo_ de carência para perniitii' que o 
Brasil· retome o desenvolvimentO. Entretanto, o que 
causa estranheza é que o comandante disso tudo é o 
Ministro Delfim Netto. Era preciso que viesse um nOvo 
Presidente do Banco Central para propor o óbvio, 
porque todo o Brasil sabe que este é o caminho. Era 
preciso isto? Quer dizer, por que hâ um ano jâ.não se 
propôs isto? Uma trégua no pagamento da dívida para o 
País respirar e sair da situação de estagnação que está e 
retomar o desenvolvimento. De repente, chega o 
Presidente do Banco Cei1tral, no lugar __ do outro, e 
descobre o óbyio. Isto causa estranheza. Ou os homens 
da área económica não se entendem ou, então, isto era 
tão claro que foi fácil ao Sr. Pastore conseguir o que os 
jornais estão anunciando. Mas. quero congratular~me 
com V. Ex• por ter trazido __ esta questão do óbvio que 
todo o Brasil estava és'perando. Chama~se isto 
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moratória, ou o nome que dê, é uma trégua o iio 
pagamento para o País respirar, e ele -descobriu- O -6bVio. 

O SR. ALMIR PINTO - Não era só o País, os 
próprios credores. Recordo-me de que o próprio 
Senador Roberto Campos disse que "todoS os credores do 
Brasil estão esperando uma salda razoável para o 
problema. Quem tem o seu dinheiro a recéber tanto faz 
receber hoje, ou amanhã, Só não convém é nada receber. 

O Sr. Lenoir Vargas- V. Ex' me permite um aparte? 

O SR. ALMIR PINTO - Darei o aparte a- V: EXF 
O que acontece com o Sr. Ministro Delfim Netto, no 

meu mod_o de entender, é o seguinte: acho que deveriam 
ser três pessoas destintas, com uma só verdadeira que 
seria o Senhor Presidente da República, no caso em 
foco! Então, não é interessante o Sr. Senador Aiberto 
Silva -- para argumentar - ser convidado para 
secretário do planejamento do Governo do Distrito 
Federal e indicar o Secretário de Finanças e o Presidente 
do Banco Regional de Brasília pessoas subalternas, 
digamos asSim! Então, acontece exatamente isto. Essas 
criaturas não querem desagradar o amigo mesmo pelo 
fato da lembrança que teve dos seus nomes. O Pastore é 
um homem que vem de uma Secretaria de um 
importante Estado da Federação, mas quer ter a sua 
independência, em opinar e fazer valer as sugestões que 
venha a apresentar, se na verdade, bem fundamentadas. 
Por isto haver eu afirmado ser um novo cristão Que está 
dentro deste tripé, quejâ apresenta novo rumo, quando_ 
nada, é o que se sente! 

Falou V. Ex• muito bem. Jã disse aqui na semana 
passada ou nesta semana quando discursava o nobre 
Senador Henrique Santilto que se reportava sobre a 
dívida externa do Brasil; então eu lhe disse que a 
situação do Brasil não poderia nunca e nem pode 
continuar como está coin a vazão total de todo_ o_ 
dinheiro que recebe. 

Argumentei hoje com uma jornalista da Folha de S. 
Paulo justamente sobre isto. Digamos que neste ano o 
Brasil consiga, com esforços inaudito, 6 bilhões de 
dólares de superávit. Pergunto: esse dinheiro vai ficar 
nos cofres brasileiros? Não ficará. Então, o dinheiro vai 
todo embora e o caixa do tesouro zerado. O que que 
acontece? Fica a Nação, como V. Ex• bem disse, sem 
dinheiro para investimentO e sem dinheiro para dar 
emprego. E o que jâ sentimos? Exatamente isto: o 
número de empregados em 1983 é o 'número de 
empregados que tínhamos em 1970. J ã se prevê para o 
próximo ano um outro esforço inaudito para 
conseguirmos um superavit de 9 bilhões de dólares . .' 

Mui to bem, se não houver a negociação, se não se
jogar essa divida para à frente, esses 9 bilhões vai todo 
embora e vamos zerar novamente o caixa. 

Constataremos então que o número de empregados e 
trabalhadores que teremos em 1984 será aquele que nós 
Unhamos em 1960, e a:Ssim- por diante. Se em 1985 
arrecadarmos um superavit de 11 bilhões e esse dinheiro 
não ficar dentro do Tesouro Nacional va.mos ficar com o 
número de empregados que t[nhamos em 1950! ... 

Enquanto isto, se atende para o fato de que a 
população está crescendo, ~ população está crescendo e 
o desemprego aumentando. O que se pode esperar disto 
tudo? Uma convuls_ã.Q social. Nã,Q tem para on"-e fugir. 

O Sr. Alberto Silva - Mas, isto não é o óbvio 
Senador? Por que o Ministro não viu isto? 

O SR. ALMIR PINTO - É tanto óbvio que eu, 
médico, sem nunca ter· passado sequer pela calçada da 
escola de economia estou enxergando, porque leio e 
sinto o problema. Por isso cheguei a extrapolar da minha 
cohdiçãç, .de médico provinciano para falar nesta Casa 
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numa coisa ião difícil e tão abrangente, comO- -é o 
problema econômico l:;lrasileiro. 

O Sr. Lenoir Vargas- Perniite--me V. Ex' um aparte? 

O SR. ALMIR PINTO - Com prazer. 

O Sr. Lenoir Vargas- V. Ex•s estão discutindo sobre 
o óbvio. Mas tenho a impress-ão de que nessas 
negociações ái natureza internacional, nãO basta prbpor 
o óbvio, precisamos saber se a outra parte aceita o óbvio. 
V. Ex• concedeu ou não o apart_e? 

O SR. ALMIR PINTO - Concedi. 

O Sr. Lenoir Vargas- O problema é que V. Ex• já 
estã se armando em cima do microfone. 

O SR. AL!\'IIR PINTO - Não, eu fiz um gesto de 
concordâilciã-com V. Ex•. 

O Sr. Lenoir Vargas - f3. só ternifnar 8. minha 
intervenção. Então, não é- o fito de que muitos 
brasileiros acham que pode haver uma proposta nesse 
s~tido, que o nossos credores aceitam. Primeiro vamos 
colocar um . pouco de quarenten~ esse noticiário. 
Naturalmente já deve haver gestões nesse sentido. Mas, 
V. Ex' está falando especificamente sobre o assunto de 
moratória ou não moratória, que é um dos instrumentos 
aí cortantes do seu discurso. E isso me faz lembrar, e que 
achei muito iriteresssante, um debate há poucos dias na 
teleVisão, entre o nosso eminente Senadof -Presidente da 
Confederação da Indústria, Albano Franco, e o nosso 
eminente· Senador Severo Gomes. Achei um debate 
-muito interessante Porque o_ nobre Senador Severo 
Gomes defendia esse ponto de _vista imedebista ou 
peemedebista da declaração imediata da moratória. O 
Senador Albano Franco achava- que não era essa a 
prudente posição do Brasil nesta emergência. Mas, os 
ãrguriif:ntos do Senador Severo Gomes eram muito 
confortantes para aqueles que fazem parte da defesa da 
política do governo porque S. Ex' mostrou, na televisão, 
que o Brasil é uma grande nação, que havia crescido~ que 
tinha uma indústria fabulosa, moderna, um parque 
industrial excelente, uma agricultura robusta e que, em 
tudo isto, poderíamos chegar e dizer. não vamos pagar e 
vamos conversar, porque temos capacidade económico
financeira, tecnológica etc, para dizer aos nosso 
credores:- somos um grande país, S. Ex' até disSe uma 
verdade, entre as várias outras q·ue- ele disse -
naturalmente hã aquelas com as quais a gente não 
concorda - disse que era evidente que os países 
desenvolvidos do mundo não gostariam Ou pelo menos 
não teríãm uma grande satisfãção em ver que uffi novo 
pafs ·estava querendo se meter neste restrito clube dos 
maiores do mundo. O Senador Severo Gomes dizia que 
pos~ivelmente esta preocupação estaria ajudando a nos 
empurrar um pouco para baixo, "fica lã um pouco, nãO 
cresça demais". E o que eu gostei- foi que o nOsso 
Senador .Albano Franco, defendendo o nosso ponto de 
vista, disse que achava que a declaração de uma 
moratória iminente, u_nilateral, não era confortável para 
o Brasil, e aqueles argumentos que são usados, 
normalmente, nessa situação. Então,- queria incluir isso 
no discurso de V. Ex•, porque não sei se o Senador 
Severo Gomes jâ estava assim se recõrdando do tempo 
de Ministro, e então fez aquela exaltação do grande 
Brasil, que não é esse Brasil que a Oposição apresenta, 
esse Brasil que está fracassado, não sei o que mais, que 
perdeu isso e que perdeu aquilo. Não, ele mostrou um 
Brasil exuberante, que é o Brasil que nós acreditamos. 
De modo que eu queria incluir esse trecho no discursO de 
V. Ex• Quanto ao óbvio, ê claro que todos os brasileiros 
imagiilam que seria bom se nós pudéssemos deixar para 
vinte anos a nossa dívida, com juros mais baixo, ê 
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evidente. Agora, numa negociação sempre hã duas 
partes. Esse pode ser o nosso ponto de vista, mas temos 
que conciliar~lo com o ponto de vista daqueles com 
quem transacionamos. 

O SR. ALMIR PINTO - Agradeço o brilhante 
aparte de V. Ex' Este óbvio é de alguma parte desta 
Casa, porque alguns defendiam aqui a moratôria. O 
óbvio não era a renegociação; era a moratória. 

O.Joelmir Beting dizia que a moratória -seria uma 
eutanásia - o nobre Senador Fábio Lucena até 
confundio o nome com aquele General que foi MinistrO 
do Exército e- que hoje é o nosso Embaixador ·no 
Paraguai, Bethlem - o Joelmir Beting dizia que a 
moratória seria uma eutanásia, a morte, e qUi fiCaria o 
Brasil sem poder comprar nada, com suas importações 
encalhadas, sem preço, etc. Vejamos o que diz o Sr. 
Pastore, ao Jornal de Brasfiia. 

Leio: 

Moratóra ê pior para o 
Brasil, avisa Pastore 

''A oposição confunde moratória com amor à 
oratória", afirmou ontem o presidente do Banco 

: Central, Affonso Celso Pastore, ao contestar, no 
! debate do programa "Capital Cidade Aberta", da 
TV Capital, todos os parlamentares dos partidos 
oposicionistas que são contrários à estratégia de 
renegociar a dívida externa brasileira via 
reescalonamento dos pagamentos. 

Na opinião de Pastore, com a estratégia da 
moratória o Brasil mergulharia numa recessão mais 
longa do que a socieda_de tem condições de 
suportar. provocando um desemprego muito maior 
do que o atual, e por muito mais tempo. 

Ao contrário do que ocorreria com a moratória, 
afirmou que a estratégia da renegociação visa 
recuperar o nível de crescimento da economia no 
curto espaço de dois anos. Para Pastore. "a recessão 
atual é apenas um acidente de percurso". Quanto ao 
ano que vem, garantiu que a atitude econômica 
brasileira jã não serã recessiva' .. devendo iniciar-se 
então um aumento na oferta de empregos. 

Numa alusão ao Decreto-lei n' 2.045, o 
_ presidente do BC garantiu que sem uma política 

salarial adequada à realidade económica do Pafs 
fica dificil combater a inflação, conseguir os saldos 
comerciais favoráveis e pagar o débito externo. 
Citarido outros países, demonstrou que em muitos, 
inclusive o Japão, os trabalhadores aceitaram até 
redução nominal- dos salários~ para evitar o 
recrudescimentos do desemprego." 

O Sr. Alberto Silva - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALMIR PINTO - Pois não, nobre Senador 
Alberto Silva. 

O Sr. Alberto Silva - Gostaria de não deixar passar 
em julgado a colocação feita pelo nobre Senador Lenoir 
Vargas, a respeito da minha intervenção no discurso de 
V. Ex• Quando falei o óbvio, eu quis me referir que o 
Brasil todo, que as pessoas mais sensatas, sempre 
acreditaram nesta política que V. Ex• está falando aí. O 
que eu sempre chamava de trégua, de renegociação de 
dívida, o nome que o Senhor quisesse dar - aí há um 
engano, os Líderes da Oposição ou os membros da 
Oposição nunca foram unânimes em pensar em 
moratória- era uriia trégua para o País respirar, um 
prazo de carência. O Sr. Pastore não f8z outra coisa 
senão falar em prazo de carência, pagamento parcial da 
dívida. Eu fiz três discursos nesta Casa, acompanhado de 
alguns companheiros aqui, pensando a 'mesmíssima 
coisa, mas as proposições do nosso lado parecem que são 
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proposições do diabo, não as levam em considração e se 
di:z ainda que todo mundo é a favor de moratória. Eu 
quero colocar uns pingos nos ii na minha intervenção. A 
lnínha proposição, três vezes, era esta. Diz o Senador 
Lenoir Vargas: saber se o outro lado aceita. Um bom 
acordo _é aquele que é bom para as duas partes. Agora, 
alguém tem que propor. O Brasil tinha que propor. O 
que eu defendi aqui é que pa:ra ele propor isso era preciso 
que tivesse na retaguarda alguma coisa para oferecer, 
não soja, café e outras coísas mais; ourõ, eu diiia aqui. 
Quem tem um· potencial de ouro e outras coisas tem 
poder de negociar, e a parte contrâdã Vai aceitar; porque 
é um bom negóCio Para as duas partes. Quero fazer uma 
colocação bem clara: o jornal não fala a verdade quando 
diz que as Oposições só- falam em moratória. Nesta 
Casa, eu e vários compa-nheiros sempre falamos 
exatamente isso que V. Ext lê hoje. O que eu estranho é 
que o Ministro Delfim Netto não tenha seguido esse 
caminho, e tenha esperado chegar um outro Presidente 
do Banco para propor o óbvio. O que eu chamo óbvio é 
o que nós defendemos aqui nCsta Casa. MUi to õbri8ado
a V. Ex• 

O SR. ALMIR PINTO - Entendi perfeitamente o 
aparte de V. Ex'- e é natural que inclusive algumas 
pessoas de países importantes do Leste europeu tenham 
dito principalmente quenl-s81:i: ... aos ouvidos daqUeles 
americanos, que não-é certo pressionar o Brasil a pagar o 
que, na verdade, no momento ele não pode fazer. .e. 
preciso encontrar um meio, pofque o Brasil é um Pafs 
rico, é um País que tem condições de liquidar todo o seu 
débito. 

O Sr. Alberto Silva - Esta, a minha tese. 

O SR. ALMIR PINTO --O Brasil nunca foi 
perdulârio. Toda vida pagou as suas dívidas. 

Então, não-se pode, numa situação dificil como esta
e não é só o Brasil que está passando por esta dificulade, 
e, sem, todo o mundo subdesenvolvido e em 
desenvolvimento -não se pode pressionar o Brãsil paia 
que pague aquilo que, no momento, não pode fazê.. lo, já 
que não dão sequer o valor real aos produtos que vamos 
exportar. 

Esta, a grande realidade. 

O Sr. Virgílio Távora - Permite V. ex' um aparte'? 

O .SR. ALMlR PlNTO - Concedo o aparte ao 
eminente senador ViigniO Távora. 

O Sr. Virgt1io Távora - Eminente Senador, Permita
me este rápido aparte porque tenho que acompanhar 
seus conterrâneos a algumas repartições federais. 

O SR. ALMIR PINTO - Terei o maior prazer em 
ouvi~lo. 

O Sr. Virgflio Távora- É para deixar bem claro, me 
parece que este Plenário está completamente 
equivocado. Renegociilção_ a que se refere o eminente 
Presidente do Banco Central ê o que se está procurando 
fazer nestes dois anos. Muita gente está esquecida da 
semântica de algumas palavras. Quando se diz carência, 
é a carência do principal. O que nos está à:fligindo muito 
agora não é a carência de priricipal da dívida.~ de juros. 
Então, o Governo - que tem de fazer - nunca foi, e 
aqui nunca escondemos isto - é ordenar suas finariças 
em 1983 e 1984, para, tendo determinado lastro, ... 

o Sr. Alberto Silva (fora do microfone) - Sem parar 

o País. 

O Sr. Virgflio Távora- •.• fazer uma r~negoc!a~ã~_em 
condições vantajosas de j ui os, e capital, e principal. Isto 
é que é o básico. Hoje está nos pesand<? muito a parte de 
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juros, porque o escalonamento propriamente da dívida, 
do principal, é até suportâvel. Isto aqui é para 'deixar 
claríssimo. Não tenhamos dúvida, ainda não se avançou 
em renegociação de juros; avançou-se muitfssimo, 
conseguiu~se todas essas condições, isto é que não quero 
seja deixado em dúvida aqui, em Plenário, quanto à 
renegociação do pfincipal. 

O SR. ALMIR PINTO - Este fato é importante, 
porque pior seria ter~se a obrigação de pagar o principal 
e os juros. _ 

O mal maior de nosso tripé financeiro foi, como bem 
disse a Economista Maria da Conceição Tavares naquele 
debate no Programa F~rreira Neto, a que assisti: fomos 
renegociar, ou negociar, ou o nome que queiram dar, a 
nossa dívida, quando _estávamos inteiramente 
descapitalizados. Fomos para a mesa de negociações sem 
dinheiro. Quem vai conversar à mesa de capitalistas sem 
dinheiro é como pobre em festa de rico, só serve para dar 
recado. Esta a verdade. 

Continuo, Sr. Presidente. 
Nada de moratória e de rompimento com o FMI. 
As duas coisas juntas são doses insuportáveis para a 

_Nação. 
Será mesmo que matar e esfolar!... 
O caminho certo é o da renegociação, defendida pelos 

mais ilustres economistas, o que poderá ser feito em 10 
ou 12 anos com 3 de carência. 

Com isto amealhamos recursos para investir 
internamente, favorecendo emprego e desenvolvimento. 

Precisamos de dinheiro para dinamizar os grandes 
projetas nacionais, destacando~se o energético, de 
minérios, a agricultura, esta, a riqueza maior do País, 
que mais divisas lhe poderá dar. 

A produção de grãos, o PROÁLCOOL - o carvão 
mineral e vegetal. O manganês, o titânio - o Ouro, o 
ferro, o cobre, que ainda estão adormecidos nas nossas 
grandes jazidas. 

O petróleo brotando no mar e em terra, graças às 
prospecções, que para tal nec_essitam de dinheiro~ e se 
esvaziado ficar o-Tesouro com o pagamento das dívidas, 
como tem acontecido, e se não dissermos um basta a essa 
crescente descapitalização, mergulharemos na mais 
profunda convulsão social. 

Inflaçã~ e recessão reclamam capitalização de meios 
para gerarem novas fontes de rendas que regularão a 
sístole e a dístole da economia, com predominância da 
primeira, encarregada de contrair ao mãximo a despesa 

_ p(lblica. 
Falo apenas como curioso em assuntos econômicos. 
Aprendi alguma coisa com os debatedores de 

programas de TV s e - principalmente quando da 
reunião da bancada do PDS com o Ministro Delfim 
Netto, em que esclarecido fiquei sobre como votar o 
2.!T45;-

_0 nosso colega Senador Roberto_ Campos, com a sua 
brilhante inteligência, abordou, na ocasião, as 
controvérsias ligadas ao FMI - Moratória e Decreto~lei 
n'~' 2.045, dizendo, em relação a este, pelo que percebi, se 
for o decreto aprovado trarâ um mal menor do qu~ se for 
rejeitado. 

E explicou o ••porquê", fundamentando-se no INPC: 
quanto mais à:lto o índice, maiores serão as dificuldades 
para as empresas reajustarem, dentro da semestralidade, 
os salários dos seus empregados, advindo, em 
conseqüência, o desemprego. 
~ certo que serâ preferível um salário com que se 

possa empregar a muitos; do que um salárió maior que 
atenda a poUcos. 

Além do 2.045, ainda poderá ser proposta a livre 
negociaçãO-salarial .. 
~o lado da correção salarial cOm o INPC, regulado 

pelo 2.045, ou seja, 80%, deverão somar~se outras 
medidas corajosas, como a taxação dos juros bariCários e 
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limitação dos lucros excessivos, face ao elevado custo 
das utilidades, que se colocam longe do poder aquisitivo 
dos que têm baixa renda, abrangendo mais a classe 
rtiêdia menos favorecida. 

Atente--se que o quadro atual da economia nacional 
exige o s~criffcio de todos e não permite o privilégio de 
poucos ricos em detrimento de uma grande maioria que 
trabalha do nascer ao por do sol, na Csperança de 
ganhar, quando nada, o que assegure sobreviver às 
intempéries, que, na maiOria das vezes, retiram~lhes a 
esperança de vida mais condigna com a dignidade 
humana. 

As recentes enchentes do Cone SUl, e o flagelo da seca, 
que há cinco anos se abate sobre o Nordeste, são fatores 
altamente negativos sobre a nossa depauperada 
economia. 

Resta-nos desejar ao Dr. Pastore seja um iluminado 
pela DiVíri8 Providência, -e se oriente pelo caminho certo 
que leve a bom termo a díficil tarefa que lhe colocaram 
sobre os ombros. (Muito bem!) 

ATA DA 160• SESSÃO, REALIZADA 
EM 23 DE SETEMBRO DE 1983 

(Publicada no DCN - Seção II - de 24-9-83) 

RETEFICA ÇÃO 

Na página 4354, lt coluna, 
Onde se lé: 

Sobre a Mesa, projeto que será lido pelo Sr. 11'~ 

Secretário. 

~ lido o seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 108, DE 1983 

SUsta, nos termos do art. 32 da Constituição Federal, 
os processos em curso no Supremo Tribunal Federal, 
contra o Senador FábiO LUcena. 

Da Comissão Diretora do Senado Federal 

Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 19-
Sec!etãrio. 

~ lido o seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 108, DE 1983 
(Da Mesa Diretora) 

Susta, nos termos do art. 32 da Constituição, os 
processos em curso perante o Supremo Tribunal 
Federai, contra o Senador Fábio Lucena. -

Art. 19 Ficiun sustados, nos termõs do artigo 32, § 
3"', da Constituição Federal, os processos em curso 
perante o Supremo Tribunal Federal, contra o Senador 
Fábio Lucena. 

Art. 2"' _ Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrârio. 

--Justificação 

Atendendo a requerimento dos nobres_ Senadores 
Jaison Barreto e Henrique Santillo, Segundo Vice-
Presidente e Primeiro..Secretári_o~ respectivamente, a 
Mesa do Senado Federal submete à apreciação dos 
Senhores Membros desta Casa o presente projeto de 
resolução que visa assegUrar--O -pleno exercido- do 
mandato de Senador da República conferido pelo povo 
do Estado do Amazonas ao nobre Sena~or ':ábi<?. 
Lucena. 

Sala das Sessões, 23 de setembro de 1983. - Nilo 
Coelho - Moacyr Dalla- Henrique Santillo- Martins 
Filho-- Almir Pinto. 
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ATOS DA COMISSÃO 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
nll 26, de 1983 

A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de 
suas atribuições regimentais e tendo em vista o disposto 
na Lei nll 7.097, de 23 de maio_ de 198_3, Resolve: 

Art. }9 Os ocupantes da Categoria Fonció·~_al de 
Técnico em Comunicação Social, do Grupo-Outias Ati
vidades de Nível Superior, código SF-NS-931, do Qua
dro Permanente, são enquadrados na forma dos Anexos 
I e II deste Ato, vigorando seus efeitos a partir de 5 de 
outubro de 1982~ 

Art. 211 A diferença. de vencimento devida aos servi
dores de que trata este Ato, será paga parceladamente de 
acordo com a disponibilidat orçamentãrra verificada 
no elemento próprio. 1 ~ 

Art. 3~~" Es,te Ato entra e'm vigor na rata de sua 
publicação. - . 

Art. 411 Revogam-se as disposições em contráno. 
Sala da Comissão Diretora, 28 de setembro de 1983. 

- Nllo. Coelho - Henrique Santlllo - MUton Cabral -
Raimundo Parente. 

ANEXO, 

Grupo-outras Atlvidades de Nível Superior Categorlfa Fun
cional - Técnico em Comunicação Soclal, Código ~F
NS-931 

Classe "Especial" 

n" de funcionários 
n" de funcionários 
n" de funcionários 
n~' de funcionários-

29 - ref. NS-25 
-'ref. NSC24 
- ref. NS-23 
- ref. NS-22 

Classe "c" 

- ref. NS-21 
-""'"""" ref. NS-20 
- ref. NS-19 

n~' de funcionãiiOS 
n~' de funcionáríoS 
nl' de funcionárioS 
n~' de funcionários 
nl' de funcionários 

- li ref. NS-18 
- 06 ref. NS-17 

Classe "B" 

n~' de funcionários 01 - Ref. NS-16 
n~' de funcionários·- Ref. NS-15 
n~' de funcionários 02 - Ref. NS-14 
n" de funcionários- Ref. NS-13 
n" de funcionários --05 ~ Ref. NS- I 2 

Classe "A" 

n' de funcionários O 1 - Ref. NS-1 t 
n~' de funcionários 01 - Rcf. NS-10 
nl' de funcionárioS--O! - Ref. NS-9 
nl' de funcionários - Ref. NS-8 
n~' de funcionários - Ref. NS-7 
n'i' de funcionários - Ref. NS-6 
n'i' de funcionários 01 Ref. NS-5 
n'i' de funcionários --Ref. NS-4 
mi' de f~ncionários - Ref. NS-3 

ANEXO II 

Grupo-outras atividades de nfvel superior 
Categoria Funcional - Tétnico em Comunicação Social 
C6dlgo - SF-NS-931 
Classe ESpecial 
Interferência - NS-25 
nl' de ocupantes - 29 
Relação Nominal: 

01. FranciscO-das Chagas Pompeu Fortuna 
Q2. Antonio Augusto Gentil Cabral 
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03. G1lza de Almeida 
04. Maria das Graças Tarnanini Henriques 
os. Marfa de- Fáfima Machado 
06. Vicente Limongi Netto 
07. Maria da Graç·a Milet Pereira 
08. Adão Carrazoní de JeSus 
09. José Tarcisio Saboya Holanda 
10. Jose do Carmo Andrade 
11. José Augusto Arcoverde de Melo 
12. Sebastião Gomes de Almeida Fernandes 
13+ Ipemery Josê Martins da Cunha 
14. Paulo Domingues de Rego Neves 
15. Paterson Gomes de Figueiredo 
16. Márcio Télio Lima 
-17~ Armando Afonso da Silva 
18. Eunice Ribeiro _de Albuquerque 
19; João Evangelista Belém 
20. Luiz Alberto Franco Carneiro 
21. Regina Lúcia Mendonça Ratto 
22. ViJma Costa Ferreira 
23. João Bairton Sampaio 
24. Roberto Moreira Santos 
25. Silvio Hauagen Soares 
26. Haroldo Cerqueira Lima 
27. José Carlos Pereira da Silva 
28. Nena Mechei Matos Pereira de Lima 
29. Luiz Paulo Feliciano de Lima 

aasse- "c" 
Referência - NS-18 
n'i' de ocupantes:_il 
Relação Nominal 

O 1. Manoel das Graças Gomes 
01 . . Luiz Fernando_ Lapagesse Alves Corrêa 
03. Zayra Moreira Pimentel 
04. Ana Lúcia Ayres Kalume Reis 
05. Jorge Frederico de Almeida Santos 
06. Augusto Lopes Ribeiro 
07. Alice Maria Lins Martins 
08. Zélia· Maria de N ovaes Carneiro Campelo , 
09. Virgínia Maria de Faria Laranja 
10. Deuzália Azevedo Rodrigues 
11. Manoel Pompeu Filho 

Classe - ••c" 
Referência -i NS-17 I ! 

N11 de ocupantes: 06 I ! 
Relação Nominal ~, 

01. Albérico Cordeito da ilva 
02. Napoleão Tomélde C rvalho 
03. Cláudio da Costa Ber ardo 
04. Otto Magalhães Neto, 
0~. Andréa Lins de Albucluerque Pereira 
01. Mari~ Nilza Pereira da Silva 

Classe- "B" 
Referência T MS-16 
n~' de ocupa~tes: 01 
Relação Nominal-

O!. Már~ia Latife Eluan Kalume 

Ci~se- "Bi' 
Referência......, NS~I4 
fi'i' de ocupantes - 02 
Relação Nominal 

O I. Maria Ângela Guirelli 
Õ2. -- Maria Aparecida Martins Mendonça 

Classe-- "B" 
Refêrencia - NS':' 12 
N~' de ocupantes - Q5 
Relação Nominal 

01. Rita Maria Moura Coutinho 
02. Adauto Alves dos Santos ! 

03 Glória Maria Ribeiro Pinto de Almeida 
04. Maria Fernanda Camelo RaUcan 
05. João Emílio Falcão Costa F~ho 

Classe- "A" 
Refêrencia - NS-11 
n'i' de ocupantes- 01 

Outubro de 198~_ 

Relação Nominal-
O! - Solange Soares Mattozinhos 

Classe- "A" 
Referência - NS-10 _ 
N~' de ocupantes - 01 
Relação Nominal 

01. Paulo Henrique Ferreira Bezerra 
Classe- uA" 
Referência - NS-9 
n'i' de ocupantes - 01 
Relação Nominal-

O 1. Edson Luiz Campos Ãbrego 
Classe--" : 

N'Referência - NS-5 
n'i' de ocupantes - 01 
RelaÇão NOminal-

O!: Fátima Abrahão Kolheraush 
I 

I ATO DA COMISSÃO DlRETORA 
! o' 27, de 1983 
I 

A cdmissão Diretora do Senado Federal, no uso de 
suas atribuições regimentais c tendo em vista o disposto 
da Leii,n" 7.097, de 23 de maio de 1983, resolve. 

Art.! ,19 Os ocupantes da Categoria Funcional de 
TêcriiCP em Comunicação Social, do Grupo-Outras Ati~ 
vidade~ _de Nível Superior, do Quadro de pessoal CLT, 
são enquadrados na forma d_os Anexos I e II deste Ato, 
vigora.hdo seus efeitos a partir de 5 de outrubro de 1982. 

Art.: 2~' A diferença de vencimentos devida aos servi
dores de que trata este Ato, será paga parceladamente de 
acordo com a disponibílidade orçamentária verificada 
no eler;nento próprio. 

Art.l 3'1 Este Ato entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art.l4'1 Revogam-se as disposições em _contrário. 
Saia da Comissão Diretora, 28 de setembro de 1983. 

- Nilri Coelho - Henrique Santillo - Raimundo Paren
te - Milton Cabral. 

ANEXO I 

Grupo-Outras Atividades de Nrvel Superior. 
Categori~ Funcional -Técnico em Comunicaçio So

cial 
Quadro de Pessoal CLT (Tabela Permantente) 

.. Classe Especial" 
N~' de servidores 
N'i' de Servidores 
N~' de Servidores 
N~' de Servidores 

- Ref. NS-25 
- Ref. NS-24 
- Ref. NS-23 
- Ref. NS-22 

. Classe "C" 

N'i' de servidores l 
N~' de servidores 
N'i' de servidores 
N9 de servidores \. 
N'i' de servidoreS 

\ Classe "B" 

\ Nl' de servidores 
N~' de serVIdores 
N~' de servidores 
N9 de servidores 
N9 de servidores 

N9 de servidores 
N'i' de servidores 
N'i' de servidores 
N9 de servidores 
Nl' de servidores 
Nl' de servidores 

- Ref. NS-21 
-01 - Ref. NS-20 

- Ref. NS-19 
-Ref. NS-18 
- Ref. NS-17 

01 - Ref. NS_-16 
- Ref. NS-15 
- Ref. NS-14 
- Ref. NS-13 
- Ref. NS-12 

- Ref. NS-11 
- Ref. NS-10 
- Ref. NS-09 
- Ref. NS-08 
--Ref. NS-07 
- Ref. NS-06 
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N9 de servidores 
N9 de servidores 
N"' de Servidores 

- Ref. NS-05 
- Ref. NS-04 
- Ref. NS-03 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

--ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
n"' 28, de_ 1983 

ANEXO II A ComisSão úirCtora1 fio uso das-suas atribuições re
gimentais e n·os termos do art. 537 do Regulamento Ad
ministrativo do Senado Federal, resolve: 

Grupo - Outras Ath'idades de Nfvel Superior 
Categorl~ Funcional - Técnico em Comunicaçio So

cial 
Quadro de Pessoal CLT (Tabela Permaneute) 

Class~ "C" 

Art. }9 Criar, na Subsecretaria de Orçamento, trêS 
(03) retribuições acessórias Correspondente a FG-2; três" -

Referência - NS-20 
N"' de Ocupantes - 01 
Relação Nominal: 

· (3)correspondentes a FG-3; e quatro (04) corresponden
tes a FG-4 

Ol.Mârcia Weinert de Abreu Torelly 
Classe .. B"- NS-16 

Art. 29 Este Ato entra em vigor na data de publi
c~çã.o. 

Referência - NS-16 Art. 39 Revogam-se as disposições em contrario: 
N'~ de ocupantes - 01 
Relação Nominal: 

01. Manoel Vilela de Magalhães, 

Sala da Comissão Diretora, 28 de setembro de. 1983-
Nilo Coelho - Moacyr DaJia - Henrique SantUio -
Raimundo_ Parente - Lenolr V argas, 

02.00 - SEN NJO FEDERAL 
02.02 - FUNDO DO CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL - FUNCEGRAF 

EXERC!c~o os 1983 RECEITA 

RECURSOS ORDIN!iRIOS 

TRANSFERE:NCIAS CORRENTES 

Recursos consignados no Orçamento 

Geral da União, nos termos-- dOS--P! 
rãgrafos 3'Õ' e 49 do artigo 483,, 

da Resolução 58/72,-- ciom a 'rfova r!; 

dacão dada pela Resolução 57/76 , 

do Senado Federal, a serem repas

sados ao FUNCEGRAf' ••• , , .•••••.••• 

~ECURSOS DE OUTRAS FONTI::S 

:RECEITAS CORRENTES 

Receita Operacional, oriunda de 

Orgãos da União, a se'r exeputada 

nos termos do §29, do artigo 49 , 

do Ato n9 lO, de 1980, da Comis-

6.300,000 

são Dlret.ora do Senado _Federal..~ 200.000.000 

50 

200.000.000 

90 

Sexta-feira 7 4707 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
n9 29, de 1983 

A Co~i~são Diretora do Senado Federal, no uso das 
atribuições que lhe _confere o Regimento Interno, e nos 
termos dos arts. 79, 47 e 483, §59, do Regulamento Ad
ministrativo, aproVado pela Resolução n9 57, de 1976, e 
tendo em vista o que dispõe o Ato n9 10, de 1979, e o Ato 
n9 10, de 1980, resolve baixar o seguinte Ato: 

Art. 19 Fica alterado, na conformidade das discrimi
nações constantes dos quadros I a V, anexos, o Orça
mento Interno do Fundo do Centro Gráfico do Senado 
Federal FUNCEGRAF, para o exercício financeiro de 
1983. 

Art, 29- -Este Ato entra Cm vigor na data de sua 
publicação. 

Senado Federal, 28 de setembro de 1983.- Nilo Coe
lho - Moacyr Dalla- Raimundo Parente- Lenoir v a .... 
gas. 

A~D~O I 

06/09/83 Em Cr$ 1,00 

,.) 
214.406.544 

200.000.000 90 

f.._ _____ }.._ _____ I...J..._._,_ .. _,-_, .. _~_3_· ..L-~-~_·-_w_._ •. _._T...J..._._"'_'~_~_·~_·_I.~-_·_·_,~_,_ .. _._ •• _,_._~-'TL-_._ • .,_~_·_,_-_._"'_· _ _,) C 

02.00 - SENMJO FEDERAL 
02.02 - FUNDO DO CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL - FUNCEGRAF ANEXO I A. 

EXERC!CIO DE L983 - ,: RECEITA 06/09/83 EM Cr$ 1~00 

SrttMCI.O~Tt~IO~ srru~•r.:.<~, 

ere~' [SI'!C!'>C.II;IO .. llt!I«IC~S 1C~ICS 
C.lll[UOIA 

IIIJO-IG.O.S "= .,~~~·-· 
ttOHCI"''I:A !: •. ;;.r. 

Saldo positivo do FONCEGRl\F, ver! 
f-icado no fim do exercício de 1982 

(parãgrafo único, do aitiqó -79 -do 

Ato n9 10/79 da Comissão Diretora 

do Senado Federal; artig-o 483, do 

Requlamento Administrativo do Se-

nado Federal, aprovado pela Reso-

lução SS/72, com a. nova rédãção ~ 

da pela ResoluçãO -51/76). 14.406.544 90 
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02.00 - SENADO FEDERAL RECURSOS DE TODAS AS FONTES 
02.02 - FUNDO DO CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL - FUNCEGflAF ANDCO n 

EXERC!CIO DE 1983 PROGRAMA DE TRABALHO 06/09/83 EM Cr$ 1 ,o o 
$1Tl/AC.l0 AHTEOIO~ Sl!1.:AÇ.l.:IA"1.'01. 

"'"" Uf!Cli1U.ÇM !'I!OJtTC$ A!MOJ.OU TO! <L -m~ ·~ 
~ .. 

L E G I S LATIVA ............. 206.300.000 220.706.544 

INDUSTRI_A ............... 206.300.000 220.706.544 

01.62.347.4 

094.000 Contribuição ao Fundo do __ Centro 

Gráfico do Senado Federal. ••••• 206.300.000 220.706.544 

~· r ' 
TOTP.L 206.300.000 206..100.000 -

TOTAL 

02.00 - SENADO FEDERAL 
02.02 - FUNDO DO CENTRO GRAFICO 00 _SENADO FEDERAL - FUNCEGRAF 

3.0.0.0 

3.1.0.0 

3.1.2.0 

3.1.3,0 

3.1.3.2 

4.0.0.0 

4 .1. o. 'l 

4 .1.1. o 
4.1.2.0 

4.1.9.0 

4.1.9.2 

"'"Rc!cro o" 1993 NATUREZA DA DESPESA 

DESPESAS CORRENTES.:-.: •••••••••••••••• ,.,,.,, ••• ~ •• •.•.•. 

DESPESAS DE CUSTEIO, •• , •.•.••. , .••...••••••••••• , ••••• 

Mat:er:Lal de Consumo................................ ·6.300.000 

Serviços de TercE!"lros e Encargos •...••••..•••••.••• 

Outros Serviços e Enca:cgos •..•••••••••• ,., ••••••• 

DESPESAS DE CAPITAL ••••••.••••..•••• ._ .••• ,.,,,,,,, •• , ••. 

INVESTIMENTOS.- ...•.••••..••••..•••••.••••••••.••• . : •••• 

Obras e Instalações •• ,, •••• ,, .••••.•••••.•••• •· •••• 

Equipamentos e Material Permanente., ••••• , ••••••••• 

Diversos Invest.imentos •••.••.•••.••••••••••..••••.. 

D~spesas de Excrcicios Anteriores ••••..•••••.•••• 

S> [~,_ __ -A...:.":cco._7o_<._""-· [ ........... ) 

RECURSOS OE TODAS AS FONTES 
ANEXO 111 

06/09/63 EM Cr$ 1,00 

CO!'IC~4tl:t'!C'"..,J. 

tr.E"rrt"S 

201.000.000 

201.000.000 

189. 7oo.ooo l96.oob.ooo 

5.000.000 

5.000.000 

~ 

3.000.000 

~ 

300.000 

~ 

5.000,00Q 

5.300.000 

5.300.000 

2.000.000 

3.000.000 

300.000 

300. DOO 

~ 
~---A----------------------------~----~----~----~--~~~· 

Í 
!NYUII"'EI!!OS :--r IIMW~Sr!JIAHCtiiiAS T --=r TOT.ILDOJ'.O(C»>TAI. l ,--- 10'"1.~'"'- ~ crns: .... Erv»~~-~"T 0\lf'T'UI.'I:~.tC'I~ 1 fOI.I{,D(SI".CO~I!![I J 

- 201.000,000. 201.000.000 _5.300.00~ _ _! 5.300.000 [206.300.0::JO ~_) 
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02.00 - SENADO FEDERAL 
02.02 - FUNDO DO CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL - FUNCEGRAF 

3. o. o. o 

3.1.0.0 

3.1.2.0 

3.1.3.0 

3.1.3.2 

.c.o.o.o 

4.1.0.0 

4.1.1.0 

4.1.2.0 

4.1.9.0 

4.1.9.2 

EXERC!CIO DE 1983 ·. NATUREZA DA DESPESA 
Sll'UAÇ.I.OAIUM. 

DESPESAS CORRENTE:S._ • .._ ••• -•••••••••••••••••••• , ••••••• ~ •• 

DESPE:SAS DE CUSTEIO ••••• , • , • , , • • •••••• , , , , • , •• , ••• , , , 

Haterial de Consumo .• --;;-;.,,.......................... 6.300.000 

Serviços de Terceiros e Encargos ••••. , •••••.•••• , •• 

Outros Serviços e Encar90s •••••.•••••••••• , ••• ·-. 

DESPESAS DE cAPtTAL- •••• , •••••••• ·., • ........... • • • • • • •• 

INVESTIMENTOS •• , ••••••••••• , , ••••••• , , , , , , ••••• , , , ••• 

obras e InstalaçÕes •••••••••••••••••••• ~ ........... . 

Equipamentos e Material Permanente.• .••••••••••••••• 

Diversos Investimentos ................................ .. 

Despesas de Exerci cios Anteriores .................. . 

Sexta-feira 7 4709 

RECURSOS DE TOOAS AS FONTES 

06/09/83 
ANEXO !liA 

EM Cr$ 1,00 

""""""" 
C,O.I'[ÇOOI'Ar.o"': .. <;.l 

I C'.l"t.,..~' 

215.406.544 

215.406.544 

114_.106,544 120.406 ;544 

95.000.000 95.000.000 

95.000,000 95.000.000 

~ 

~ 

~ 

300.000 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

300.000 

c~~t"~101: ... S1 Ot.I'I•J.Sot?.(O~IItV!tS 1 
TllTAt.D!SI'.CO"MNT[S J 

- 2l5.406.544 215.406.544 
f IIMS!IIol(lf!OS :-:-T JIMJISOtsfi~IJtC[ .. I,S T TMNV.ot:t;APITAI, --r IOTAI.ot:?~C»r'Al l f"":'::. ~e:o;,~" ~ 

'-L_s_._3_o_o_:o_o_JO.......l I _______ _,_ _____ ..J...J.._s_._3_o_o_.o_o_o___, L ::0· 706.5.;4 j 

02.00 - SENADO FEDERAL .. . 
02.02 - FUNDO 00 CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL - FUNCtGRAF 

l. a. o. o 

3.1.0.0 

3 .1. 2. o 

3.1.3.0 

3.1.3.2 

.c.o.o.o 

4.1.0.0 

4.1.1.0 

4.1.2.0 

.:.1.9.0 

4.1.9.2 

EXERC!CIO "DE 1983 NATUREZA DA DESPESA 

pESPE:SAS CORRENTES.,,,,·--·.· ••• , •• ,,,,,_, •••• ,,,,,, ••• ,.,,,, •••• ,,,,,,, 

DES~ESAS DE CUSTEIO ••••••• ,_ •• , •••••• ,,,,, ......... ,,, ........ ,,., •• 

Material de Consumo.-•. ~~,, •••• , ....... ••-•••• ••••.•••• , .-••••.•••••. 

Serviços de Terceiros e Encargos .......... -.•••• ,, ................ . 

Outros Seiviços e EnC-a:rgOS •• ; •..•.• -. -., ••••.••••••••••••••••••• 

DESPESAS DE CA?ITAL ••••••••••••••••••• ::.~ ............... ~··•·•-••: ••••• 

INVESTIMENTOS.,.,,,,.-., •••• ,,,,., ••••• ,,,,, ...... ,,, •••••• ,l, •• ,., •• 

Obras e Instalações ............................................. . 

Equipamentos e Material Permanente ............................... . 

Diversos Investimentos ••••••••••• ~· ••••••••••••••.•••• , ......... . 

Despesas de Exercícios Anteriores •••• , ......................... . 

( rr 55~~.~. 1 IN-tAAG SO:I-'IS "T OIJtMS ou~ cc«A[~T[S T wT•L DI:P eo~~nm5J 

l_ ...l 201.000.000- 201.000.000_ 

Rt:CURSOS DE TODAS AS fONTES 

06/09/83 EM Cr$_~,00 
ANEXO IV 

tJ.[\Iti<TO 

201.000.000 

201.00"0.000 

1915.000.000 

~ 

5.000.000 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

300.000 

. ~: ;!.. . 

r TOTJ.lDI:PNCU11"l l ~ 10'"l~ ~ 

l 5.300.aoo ~6.3CO.CCJ ) 
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02.00 - SENADO FEDERAL . RECURSOS OE TODAS AS FON'TES 
02.02 - FUNDO 00 CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL - FUNCEGRAF 

3. o. o. o 

3.1.0.0 

3.1.2.0 

3.1.3.0 

4. o. o.o 

4.1.0.0 

4.1.1.0 

4.1.2.0 

Ll,9.0 

4.1.9.2 

EXERC!CIO OE U83 NATUREZA DA DESPESA_ 

DESPESAS CORRC_NTE:S'"".-·. ~ ••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

DESPESAS OE CUSTEIO •••• ,.· •• ••••••••••••• •-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·-· 

Matcria'l d_c consumo .. -.•....••.. -.••••..••••..• ~ ••••••••.••••. -•••. 

Serviços de Terceiros e Encargos .............................. -••. 

outros Serviços e Encargos ..• , ••.••... , ••.••.••..••••.•.....•• 

DESPESAS OE _CAPITAL,,,,,,,,,,., ••• ,~.,.,, •• ,_ •••• •••• • • • • • • • • • • • • • • • • 

INVESTIMENTOS:: •••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••• 

Obras e Instalações ••••••••••••••••••••••••••• • • • ••••••••••••••• 

Equipamentos e Material Permanente •.••••••••••••••••••••••••••••. 

Diversos Investimentos ••••••••••• ·~· •••••••••••••••••••••••••••• 

Despesas de Exercícios Anteriores ••••••••••••••••••••••••••••• 

06/09/83 

95.000.0.0"0 

300,000 

ANEXO IY'A 
EM Cr$ 1,00 

120.406.544 

95.000.000 

~ 

3.000.000 

300.000 

215 • ./.05.5-H 

215 .. 405.5-14 

~ 
s. 3·oo. obo 

~ 
<-'! 

c P(SSO.lt ( (l<t.I~C. SOCI~tS 1 OU1•1.S DUP. COIIRt:fi'Tt5 I 1011.1. OI:S'. CC~II(Hl[$ J 
215.406.544 215.406.544 r TOIN.OI:S'.Q{ClPIIAI.l 

- 5.?00.000 -

02.00 - SENADO FEDERAL 
ANEXO V 02.02 - FUNDO DO CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL - FVNCEGRAF -- EXERC!CIO DE 1983 - 06/09/83 

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS EM Cr$ 1,00 
STf\JACJ,O ,ll<t{OIO~ 

~~~;olA PU"t$.1. 
nrtc~<eJ?O rA~~IA~ 101.1.1. tSPWriCAeAO P.UO::Ill, !Ol ... 

RECEITAS CORRENTES ••••• :. •• ~ •• 206.300.000 DESPESAS CORRENTES •••••••••••• 201.000.000 
Transferências Corrente:; ••••• 6.100.000 Despesas de Custeio ••••••• , ••• 201.000.000 

Recursos de Outras Fontes •••• 200.000.000 

SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRE_! 

TE ••••••••••••••••••••••• , ••• 5. 300.000 

TOTAL - 206.300.ÇOO T 0 TA L - 206. 300. 000 

RE:CEITA OE CAPITAL ••••••••••• 5.300.000 DESPESAS DE CAPITAL •••••• ,, ••• 5.300.000 

SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRE_!! 

TE ••••••••••••••••••••••• , ••· 'S. 300.000 Investimentos ••••••••••••••••• 5.300.000 

-- -- . 
TO T li. L - 5.300.000 TOTAL 5.300.000 

~·:·, 

e>.: í'·:'! 
Q" :':·,' 

--
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02.00 - SENADO FEDERAL ANEXO V A 
02.02 - FUNDO DO CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL - FUNCEGRAF - EXERC!CIO DE 1983 - 06/09/83 

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS EM Cr$ l,CO 

'IIU.<ClCIUI.'AI. 

ll(tfll,. ·~· Uf'tt·•oco.c.&' '.U0~t ICTAI. ""'"""' ·~· 
rt~•"'l 

RECEITAS CORR!::NT~. ~ •••••••••• 220.706.544 DESPESAS CORRENTES •••• , , •• , ••• 215.406.544 

Transferências Correntes •••• ,. 6.300,000 Despesas de custeio •••..•••••• 215.406.544 

Recursos de Outras Fontes ..••• 214.406.544 

SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRE!! 

TE,, ••••• ••••·• ••••• , ••·•••••• ~ 

TOTAL - 220.706.544 TOTAL - 220.706.544 

RECEITAS DE CAPITAL ••• , •• , , , • , ~ DESPESAS DE CAPITAL •• ,,, •••• ,, ~ 

SUPERAVIT DO ORCI\MENTO CORRE~ 

TE ••••••••••••••••• •••••• ••••• !;, 300.000 Investimentos .................. 5.300 .. 000 

TO TA L - 5.300.000 TO TA L 5.300.000 -

I 

I I 
I 



República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
ANO XXXVIII- N• 132 CAPITAL FEDERAL 

SENADO FEDERAL 

I- ATA DA 174• SESSÃO, 
EM 7 DE OUTUBRO DE !983 

!.1- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Ofício do Sr. JÕ;>_
Secretário da Câmara dos Deputa
dos 

Encaminhando à revisão dO Se~ 
nado autógrafo do seguinte proje-
to: 

- Projeto de Lei dtLCâmara n9 
206/83 (n'<' 77/83, na Casã de ori
gem), que outorga ao Presidente 
Getúlio Vargas o título dç .. Patro
no dos Trabalhadores do Brasil". 

1.2.2 - Pareceres encaminhados 
à !\lesa 

1.2.3 - Leitura de projeto 

- Projeto de Lei do Senado n"' 
265/83, de autoria do Sr. Senador 

-SUMÁRIO 
Nelson CarneirÕ, que acrescenta 
dispositívo à vigente Consolidação 
das Leis do Trabalho na parte con
cernente ao aviso prévio. 

1.2.4 - Comunicação 

- Do Sr. Senador -ROberto 
Campos. que se ausentará do País. 

1.2.5 - Discursos do Expediente 

SENADOR NELSON CARNEI
RO - Conclusões do encontro de 
lnspetores do Trabalho, realizado 
em Recife. Providências para 
maior segurança dos vôos. 

SENADOR HELV[D/0 NU
NES - Reformulação -da sistemá~ 
tica tributári:r; 

SENADOR ROBERTO SA
TURN!NO, como Líder - Docu
mento da Bancada Federal do 
PDT, denominado O País não pode 

para o .s.oerguimento da economia 
nacional. 

SENADOR PEDRO SIMON
Realização, em Gramado-Rs, de 
ConClaves riunindo prefeitos e ve
readores em torno da tese da refor
ma tributária. 

1.3- ORDEM DO DIA 

-Projeto de Lei da Câmara n"' 
I 10/83 (n~ 946/83, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Senhor Presi
dente da República, que altera a 
Lei n~ 6.099, de.l2 de setembro de 
1-9-74; -que,- '-'-dispõe sob r.; o trata
mento tributário de arrendamento 
mercantil, e dá outras providên
cias", e o Decreto-lei n"' l.Sll, de 
27 _de outubro de 1980. Votação 
adiada por falta de quorum. 

SEÇÃO 11 

SÁBADO, 8 DE OUTUBRO DE 1983 

Ata da 174~ Sessão, 
em 7 de outubro de 1983 

I~ Sessão Legislativa Ordinária, 
da 47~ Legislatura 

Presidência do Sr. Lenoir Vargas 

AS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

!ris Célia- Eunice Michiles- Raimundo Parente
Aloysio Chaves- Hélio G_ueiros -Alexandre Costa
João Castelo- José Sarney- Helvídio Nunes -Almir 
Pinto- José Lins- Virgílio Távora- Marcondes Ga
delha- Marco Maciel- Nilo Coelho- João LúcLo
Passos Pôrto - João Calmon - Nelson Carneiro -
Roberto Saturnino- Itamar Franco- Henrique San
tília- Gastão Mütler- José Fragelli- Enéas Faria
Lenoir Vargas - Pedro Simon - Octavio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 28 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus inicíamoS nossos trabalhos. 
O Sr. _19-Secretário_ proc~d~rá ~_leitura do E1g)ediente. 

t lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFICIO 

Do Sr. !"'-Secretário da Câmara dos Deputados, enca
minhando à revisão do Senado autógrafo do seguinte 
projeto; 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 206, DE 1983 
(N~ 77 j83, na Casa de origem) 

Outorga ao Presidente Getúlio Vargas o título de 
"Patrono dos Trabalhadores do Brasil". 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. i"' Fica outorgado ao Presidente Getúlío V ar~ 

gas o título de "Patrono dos Trabalhadores do Brasil". 
Parágrafo único. As honras e as homenagens corres

pondentes ao referido tít~lo_ ~~~~<?- ~ri!Jut<L_d_a_s ao seu de~ 
tentar no dia ]9 de ffiaio -- Dia do Trabalhador. 

Art. 2~' Esta lei entra ein vigor na data de sua publi
cação. 

Art. )"' Revogam-se as disposições em contrário. 

( Ãs Comissões de Educação e Cultura e de Legis
laçiio Social.) 
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EXPEDIENTE 

CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

AIMAN GUERRA NOGUEIRA DA GAMA 
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Diretor-Geral do Senado Federal 
Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal 

ALOISIO BARBOSA ~DE SOUZA 

Diretor Executivo 
ASSINATURAS ~ 

LUIZ CARLOS DE BASTOS Via Superfície: 

Diretor Industrial Semestre ............ ~ ~ .- •••. ~ ....... __ .. . Cr$~ 3.000,00 
Cr$ 6.000,00 Ano .... ~ .•••••. - ~ . ~-- ••....• ~ •••• --; .. . 

RUDY MAURER 

Diretor AdministrativO- -
Exemplar Avulso' Cr$ 50,00 
Tiragem: 2~200 exemplares 

-Requerimento n<:' 793/83, soli
citando urgência para o Requeri
mento n9 784/83, de autoria do Se
nador Henrique Sanfillo, que soli
cita criação de uma Comissão Es
pecial que deverá ser formada de ll 
Senadores c I I Deputados Fede
rais, com vigência de 120 dias, para 
discutir c avaliar aspectos do c_on
tcxto cconõmico, social e institu
çÍona[ do País. Votação adiada por 
falta de quorum. 

- Projeto de _Lei do Senado n9 
280/80, de autoria do Senador Ita
mar Franco, determinando que a 
Ordem dos Advogadús do BrasiJ 
opine sobre a escolha de magistra
dos 4uc devam integrar tribunais 
com juri!>dição cm todo o território 
nacional. (Apreciação preliminar da 
constitw.:ionalidade). Votaç;ão adia
da por falta de quorum. 

- Proj<.:hl de Lei do Senado n"' 
39JX3, 4uc auto;HÍza o PoUcr Execu
tivtl a .:onccdcr um abuno de cmcr
g_ên~.·i•l de 701

.'(. pura os servi dure.<;_ 
píJhllcos federais, c dá outras pro
vidénd<L'i. (Apreciação preliminar 

PARECERES 

da constitucionalidade). VotaÇ"ão 
adiada por falta de quorum. 

' - Projeto de Lei _do· Senã.do n<? 
70/83, de autoria_do Senador Nel
son Carneiro, que estabelece .crí
tério e limite para os reajustes dOs 
preços de ingressos de jogos de fu
teboL (Apreciação prel_iminãr da 
constitucionalidade). Votação adia
da por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n<? 
337/81, de autoria da Comissão 
Especial do Júri Popular, que alte
ra qispositivo do Código de Proces
so Penal. Discussão sobrestada por 
falta de quorum, para votação do 
Requerimento n<? 800/83. 

- Pro}etO -de Lei do Senado n~' 
21/83, que· dispõe sobre ·a_ redução 
do preço do álcool para venda a 
proprietários de veiculo!> de aluguel 
empregados nos transporte indivi
dual de passageiros, mediante 
subsjdio, nas condições que especi
fica. (Apreciação preliminar da 
constitucionalidade). Discussão en
cerrada, ficando a votação adiada 
por falta de quorum. 

1.4- DISCURSOS APÔS A 
ORDEM DO DIA 

SENADOR JOSE: UNS- Co
mentários ao discurso do Senador
Roberto Saturnino, proferido na 
presente sessão. -

SENADOR JUTAHY MAGA~ 
LHÀES.- Diálogo pi-oposto Peio 
Presidente João Figueiredo em dis
curso feito à Nação, recentemente 
através de cadeia de rádio c te[evi~ 
são. 

1.5- DESIGNAÇÃO DA OR~ 
DEM DO DIA DA PROX1MA 
SESSÃO. ENCERRAMENTO 

2- DISCURSOS PROFERI~ 

DOS EM SESSÃO ANTERIOR 

Do Sr.: t-fetlrique ,$anti!lo. pro
nunciado n<l sessão de 6-i0-83. 

Do Sr. Aloysio Chaves, pronun-
ciados na sessão de 6-10-83. _ 

3- ATAS DE COMISSOES 
4- MESA DIRETORA 

5- LIDERES E VICE~ 
LIDERES DE PARTIDOS 

6- COMPOSIÇÃO DAS CO· 
MISS0ES PERMAr\ENTES 

PARECERES NoS 870, 87I E 872, DE 1983 
PARECER No 870, DE 1983 

Senado Federal a Exposição de Motivos n<? 97, de 1983, 
do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, relacionada 
com o Pleito da Prefeitura Municipal de Cambé, E~tado 
do Paraná, no sentido de obter a necessária autorização 
para que possa elevar em Cr$ 1.794.315.000,00 (um bi
lhão, setecentos e noventa e quatro milhões, trezentos e 
quinze mil cruzeiros) o montante de sua dívida consoli
dada interna, afim de contratar empréstimo junto ao 
Banco do Estado do Paraná S/ A, este na qualidade de 
agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, va
lor correspondente a 500.000 UPC::o, considerado o valor 
da UPC de Cr$ 3.588,63, em abril de 1983, destinado à 
execução integrada de obras de infra-e::otrutura e comuni
tárias, a saber: sistema viário, drenagem, desapro
priação; saúde ç bem estar soei~!. pajsagismo e transpor~ 
te, naquele município. 

Ua Comissão de Economia, sobre a Mensagem n~' 
157, de 19M3 (n\' 283/83- na origem), do Senhor 
Presidente da República, submetendo ao exame do 
Senado Federal, proposta para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de Cambé ~PR) a elevar cm Cr$ 
I. i94.315.000,00 (um bilhão, setecentos e no'fenta e 
quatro milhões, trezentos c quinze mil cruzeiros) o 
montante de sua di\'ida consolidada interna. 

Rl'lalor: Senador Affonso ("amargo 

Na formoL Jo artig0 -t2, item VI, Ja Constituiç~o. o Se
nlwr Presidente da República encaminha ao exame do 

2." As' cõndiçõCs básicas da operação são as s~gui-n
tes: 

Características da operação: 
"'A- Valor: Cr$ 1.794.315.000,00 (correspon-

dente a 500.000 UPCs de Cr$ 3.588,63, em abril/83; 
B- Prazos: 
1 - de carência: 12 meses, 
2 - de amortização: 240 meses; 
C - Encargos: 
I -juros de 6,5% a.a., 
2- correção monetária: Piano de Correção Mo-

netária, 
3 - taxa de administração: 2% 
4 - comissão de repasse: 1% a.a.; 
D- Gãrantia: Imposto sobre Circulação de Mer-

cadorias (ICM); 
E - Destinação dos recursos - Execução infC

grada de obras de infra-estrutura e comunitária, a 
saber: sistema viário, drenagem, desapropriação; 
saúde_e bem estar social, recreação e lalcr; paisa
gismo e transporte." 

3. No processo encontram-se os seguintes documen
tos e referências principafs: 

a) Lei Municipal n<? 402, de 25 de novembro de 
1982, autorizadora da aplicação; 

b) Exposição de Motivos (EM n<? 97/1:;3) doS~ 
nhor Ministro de Estado da Fazenda ao Exm<? Se
nhor Presidente da Repóblica, comunicando que o 
Conselho Monetário Nacional ao apreciar a pro
posta, manifestou-se favoravelmente ao pleito for
mulado conforme o art. 29 da Res. n~' 93, de 1976, do 
Senado Federal; e 

c) parecer do Banco Central do Brasil- Depar
tamento de Operação com TítuLos e Valores Mobi
liários, pelo deferimento do pedido. 

4. É a seguinte a posição da dlvida consolídada inter-
na, da entidade em 30-4-83. 

A --lntralimite 
B ':"':'" _Extralimite 
C - Operaçi:io sob exame 
D --Total Geral 

Valor Cr$ 1.000,00 
62.000,0 

631.470;2 
1.794.315,0 
2.4&7.785,2 

5. Diante das disposições contidas no art. 29 
da Res. n~ 62, de 1975, com as altemções intro-
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dui:idas pela Res. n" 93, de J976, ambas do' Se
nado Federal, e tendo em vista determinação 
desta Comissão para verificaçã-o da capacidade 
de pagamento da entidade. foi adicionado à 
dívida intralimitc, a parcela da dívida extralimi
te. 

6. De acordo com o areamento de 1982, descontadas 
as operações de crédito realizadas, teríamos uma receita 
líquida de Cr$ 475.512,9, que_devidametne corrigda até a 
época da análise pelo Banco Central do Bras] (índice de 
1.3129), que levaria o valor da receita para Cr1 
624.300,9. 

7. Em função da receita liquida corrigida, os limites 
fixados pelo art. 2" da RES. nY 62, de 1975, seriam: 

I - Montante global 
II - Crescimento real anUal 
III - Dispêndio Anual máximo 

Cr$ 1.000,00 
437.0!0,6 
124.860,2 
93.645,1 

8. Adicionada a operação sob exame.-síüiaçào poste
rior à contratação esses itens atingiriam os valores: 

I - Montante Global 
II - Crescimento real anual 
fii - Disp-êndio anual máxirrlo 

2.487.785,2 mil 
73.837,3 mil 

261.235.4 mil 

9. Assim, considerado todo o endividamento da Pre
feitura (intra+extralimite), conforme resumo acima, já se 
acha extrapolado, na posição de abril de 198~, o teta que 
lhe foi-lixado, para o presente exercício, pelo item I do 
art. 2~" daRes. n~" 62, de 1975. Com a operação extralimi-
te sob exame, também seria ultrapassado o parâmetro fi
xado pelo item III. 

10. Por outro lado, a sua margem de poupança (Cr$ 
138.874,0 mil) mostra-se inferior ao maior dispêndio 
(CrS 261.235,4 mil) que a sua dívida consolidada interna 
apresentará após a realização da operação pretendida, 
ocorrer em 1987. 

ll. A assunçào do. compromisso no valor inicial Jlre
tendido, traria, certamente, dificuldades à entidade mu
tuária para a exectrção orçame-ntária de seus futurõs 
exercícios. Entretanto, como sahemos, a operação extra
limite, com base na Res. n~ 93~ de 1976, do Senado Fede
.ral, não é considerada para efeitos dos parâmetros fixa
dos pelaRes. n"' 62, de 1975, tendo essa Comissão anali
sado a divida como um todo, apenas em casos em que a 
operação é inviável e prejudidãl ao mutuário, e, ainda, 
incompatível com à sua margem de poupança. 

12. Atendidas as exigências do -Regimento Interno 
do Senado Federal e, tamb.ém, as normas fixadas pela 
Comissão para exame de pleiios da esp~cie, propomos a 
realização do valor pleiteado, ou sej:;J, até C~S 
1.794.315.000,00 correspondente a 500.000 UPCs, de 
Cr$ 3.588,63, vigente em abril de 1983, para tanto, ap,e:
sentando o seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N•IIl, DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cambé, Esta
do do Paraná, a elevar em Cr$ 1.794.315.000,00 
(um bilhão, setecentos e noventa e quatro milhões, 
trezentos e quinze mil cruzeiros) o montante de .sua 
dívida consolidada interna. 

O Senado Federal ·resolve: 

Art. 1"' Ê a Prefeitura Municipal de Cambé, Estado 
do Paraná, nos termos do art. 2~ da Resolução n~' 93, de 
ll de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a 
elevar em Cr$ 1.794.315.000,00 (um bilhão, setecentos e 
noventa e quatro mílhões, trezentos e quinze mil cruzei
ros) correspondente a 500.000:UPCs, considerado ova-
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lor nominal da UPC de CrS 3.588,63 (três mil, quinhen
tos e oitenta e oito cruzeiros e sessenta e três centavçs) 
Vigeõtétenf abfTI ae 1983, o montante de sua dívida con
solidada interna, afim de que possa contratar uma ope
ração de crédHo'de igual valor,junto ao Banco do Esta
do do Paraná S/ A, este na qualidade de agente finaricei
ro do Banco Nacional da Habitação, destinada à exe
cução integrada d6 obras de infra-estrutura e comuni
tária, a saber: sistema viário, drenagein, desaprOPiüição; 
saúde e bem estar social, recreação e lazer: paisagismo e 
transporte, naquele Município, obedecidas as condiQões 
admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo 
prOcesso. 

Art. 211 Esta resolução entra em vigor na data de 
sua pubHca<;do. 

Sala das Comissões, 31 âe agosto de 1983.- Roberto 
Campos, Presidente- Affonso Camargo, Relator- Jo
sé Fragelli - Gabriel Hermes- Luiz Cavalcante- AI
bano Franco. 

PARECERES N•s 871 E 872, DE 1983 

Sobre o Projeto de Resolução n"' 111, de 1983, da 
Comissão de Economia, que '~autoriza a Prefeitura 
Municipal de Cambé, Estado do Paraná, a elevar em 
Cr$ 1.794.315.000,00 (um bilhão e seiscentos e no

venta e quatro milhões e trezentos e quinze mil cruzei
_ros) o montante de sus. dívida consolidada interna". 

PARECER N• 87f, Ót 198J-
Da Comissão de- Constituição e Justi~a 

Relator: Senador Enêas Far_ia 

A Comissão de Economia, nos termos regimentais, 
apresentou projeto de resolução autorizando a prefeitura 
M unicpal de Cambé, Estado do Parná, a elevar sua dívi
da consolidada ínterna em Cr$ 1.794.3-15.000,00 (um 
bÜhão e setecentos e noventa e quatro milhões e trezen
tos e quinze mil cruzeiros), correspondente a 500.000 
U-PC, considerado o valor nominal da UPC de CrS 
3.588,63 (três niil e quinhentos e oitenta e oito cruzeiros e 
seSsenta e trêS ceritavos), vigente em abril de 1983, para 
O fim de contratar operação de crédito de igual valor, 
junto ao Banco do Estado do Paraná, este na qualidade 
de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, 
destinada à execução integrada de obras de infra
estrutura e comunitária, a saber: sistema viário, drena
gem, desapropriações, saúde e bem estar social, re~ 

creação e lazer, paisagismo e transporte, naquele Mu~ 
nicípio, obedecidas as condições admitidas pelo Banco 
Central do Brasil no respectivo processo. 

O pleito obedeceu ao preceituado no art. 2~> da Reso
lução n9 93, de 1976, do Senado Federal, e, assim, fica a 
salvo da limitação fixada no art. 2~ da Resolução n'? 62, 
de 1975, também do Senaâo Fedt!ral. 

A proposição foi elaborada consoante as prescrições 
legais e r~gimentais aplicáV~is. Bem por isSO, -no que- tan
ge -aos asPeCtos dã constltUcionalidade, jurÚiicidade e 
téc_nica legislatiVa, i-ecomendamos a sua aprovação por 
esta Comissão_. 
~ o parecer. 
Sala da Comissão, 28 de setembro de 1983.- Murilo 

Badaró, Presidente. - Enéas Faria, Relator - José 
Fragelli - Helvídio Nunes - Martins Filho - Hélio 
Gueíros - José Ignácio - Amaral Furlan. 

PARECER N• 872, DE 1983. 
Da Comissão de Municípios. 

_Relator: Senador Enéas Faria 

cOnsoante o que dispõe a Lei Interna desta Casa, a 
Comissão de Economia apresentou projeto de Reso• 
luÇã.o autorizando a Prefeitura Municipal de Cambé a 
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elevar o montante de sua dívida conSolidada interna em 
Cri 1.?94.315.000,00 (hum bilhão e setecentos e noventa 
e quatro milhões e trezentos e quinze mil cruzeiros), cor
respondente a 500.000 (qUinhentos mil) UPC, considera~ 
do o valor nominal da Unidade Padrão de Capital Vi
gente em abril de 1983, ou seja, Cr$ 3,588,63 (três mil e 
quinhento." e oitenta e oito cruzeiros e sessenta e três cen
tavos). 

Ob]etiva a Prefeitura de Cambé, com esta ampliação 
do limite de sua dívida interna consolidada, contratar, 
através da intermediação do Banco do Estado do Para
ná, na qualidade de agente finaceiro do Banco Nacional 
da Habitação, operação de crédito de valor correspon
dente àquelas 5.00 niH U PC, à época da celebração do 
mútuo, para executar obras integradas de infra-estrutura 
e comunitárias para atender às necessidades da comuna 
em seu sistema víárlo, drenagens, desapropriações; saúde 
e bem-estar social; recreação e lazer; paisagismo e trans
porte, obedecidas as condições previamente admitidas 
pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

É uma operação extra-limite, cujas cond-ições técnicas 
foram dévidamente apreciadas pela Comissão de Econo
mia, tendo a Comissão de Constituição e Justiça aprecia
do _e aprovado o presente projeto de Resolução, quanto à 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 

Cabe a esta Comissão de Municípios, portanto, dizer 
quanto ao mérito, não da operação financeira em si, que 
sobre este falou competentemente a Comissão de Econo~ 
mia, mas dos objetiVos da contratação do empréstimo, 
suas finalidades em termos _de atendimento dos anseios 
da população daquele progressista município do Norte 
do Paraná. 

Indubitavelmente, as destinações pretendidas pela 
Prefeitura MuniciPal de Cãmbé Para os recursos que ad
virão do Sistemã- Financeiro da Habitação são as mais 
louváveis possíveis, todas a benefício da melhoria da 
qUalidade de Vida dos cambeenses. 

Cabe ressaltar, por outro lado, que tudo quanto se 
faça nesse prol, ainda será pouco diante do muito que as 
populações interioranas do Pais retribuem em favor do 
progresso e desenvolvimento do Brasil. Vale ressaltar, a 
propõsitó, que a origem dos recursos utilizados pelo 
BNH para esses repasses ê o trabalho anônirno e dedica
do de milhões de patrlcios nossos espalhados em quase 
quatro mil nlunlcípios e, assim constitui legítimo direito 
dessas comunidades utilizá~los para proporcionar a seus 
habitantes algum desafogo na ergastulante situação que 
atravessa, fruto da má administração da coisa pública 
nas esferas superiores de poder. 

Nestas condições, opinamos aprovação do presente 
projeto de resoluçã-o. 

É_ o parecer. 
Sala das Comissões, 6 de outubro de 1983. -Passos 

Pôrto, Presidente.- Enéas Faria, Relator.- Marcelo 
Miranda - Eunice MiciÍiles - Odacir_ Soares - Benedi
to Ferreira- Gaivão Modesto -João Lúcio- Gastão 
Müller. 

PARECERES N's 873, 874 E 875, DE 1983 
PARECER N• 873, DE 1983 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n"' 
250, de_1982 (n"' 471)/PJl. - na origem), do Senhor 
Presidente da República, submetendo ao exame do 
Senado Federal, proposta para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de São Paulo (SP) a elevar em 
CrS 327.090.064,12 (trezentos e vinte e sete milhões, 
noventa mil, sessenta e quatro cruzeiros e doze centa
vos) o- montante de sua dívida consolidada interna. 

Relator: Senador Severo Gomes 
Na forma do artigo 42, item VI, da Constituição, o Se

nhor Presidente da República encaminha ao exame do 
Senado Federal a Exposição de Motivos n"' 232 de 1982, 
do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, relacionada 
corii o pleíto da Prefeitura Municipal de São Paulo, Esta-
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do de São Paulo, no sentido_de obter a necessária autori
zação para elevar em Cr$ 327.090.064,12 (trezentos e 
vinte e sete milhões, noventa mil, sessenta e quatr-o crU
zeiros e doze centavosl o -montante da dívida consolida~ 
da interna, daquele município a fim de que possa contra
tar operação de crédito junto à Caixa Econôqlica Fed_e
ral, es_ta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Soda!- F AS, valor correspondente a 
165.497,07_ ORTN, considerado o valor da ORTN de 
CrS 1.976,41, cada, vigente em jul_!w de 1982, çl.estinada _à 

ampliação de escolas de educação infantil e de 1 Q grau, 
naquela Capital. 

2~ As condições básiiia:; da operação são as seiúin~ 
tes: 

Características da operação: 
"A- Valor: Cr$ 327.090.064,12 (correspOnden

te a 165.49_7,07 ORTN de __ Cr$ 1.976,41 em ju
lho/82); 

B- Prazos: 
1 - de carência: 24 meses 
2- de. amortização: 120 meses 
C - Encargos: 
l -juros de: 6% a.a. 
2 - correçã_o monetária: 80% do índice de va

riação trimestral da ORTN. 
D - Garantia: vinculação de cotas-partes do Im

posto sobre a Circulação de Mercadorias (ICM) 
E -Destinação dos recursos: ampliação de esco-_ 

las de educação infantil e de 19 grau." 
3. No processo encontram-se os_seguíntes documen-

tos e referências principais: - -

a) Lei Municipal n"' 9.201, de 18 de dezembro 
de 1980, autoriza-dora da operação; 

b) Exposição de Motivos (EM n~' 232/82) do 
Senhor.Ministro de E,stado da Fazendo ao Ex~o. 
Senhor Presidente da República comuniCando que o 
Conselho Monetário NaciOnal ao apreciar a pro
posta', manifestou.:se favoráVelmente ao pleito for
mulado conforme o art~ 2<? daRes. n~' 93, de 1976, do 
Senado Fedei'al; e 

c) parecer do Banco Central do Brasil -:-- De
partamento de Operação com Títulos e Valores Mo-
1-.iJiáríos Que c-oncluiu pelo deferimento do pedido. 

4. E a seguinte a posição da âívfda consolídada inter
na da entidade, em 30-4-82 

A - lntralimite 
B - Extralimite 
bl - Integralizações futUrãs 
b2 - Operações- effi -triiffiitaçãO 
b3 - Operações aut. e não conti'atâdas · 
b4 - Operação sob exame 

38328,5 
57.237,5 

283,6 
10.t20,7 
3.s54,;r 

327,1 
Total Geral 110.051~8 

S. Face o disposto no art. 2"' da Res. n"' 62, de 1975, 
com as alterações intrOduzidas pelaRes. n"' 93, de 1976 e 
tendo em vista determinação desti ComisSão paia verifi
cação da capacidade de pagamento da entidade, foi adi
cionada à dívida intralimite a parcela da divida extralimi
te. 

6. Em função da receita líquida corrigida, os limites 
fixados pelo art. 2"' da Res. n"' 62, de 1975, seriam: 

Valor: Cr$ milhões 
I - Montante Global 84.407,6 
II- Crescimento- reaf ailual -14.116,5 
III - Dispêndio anual máximo 18.087,3 
IV - Responsabilidade por títulos -42.203,8 
7. Consideradas as parcelas das dívidas Intra+ Ex-

tralimite + operação sob exame, esses mesmos itens atin
gem os seguintes valores: 

1-
11-
Ilf
lV-

Valor: CrS milhões 
110.051,8 
20.66!,9 
23.159,2 
20.494,2 
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8. Corno se vê, considerado todo o endividamento 
da referid<1 entidade, verifica-se que seriam ultrapassa
dos em 30-4-82 os tetas que lhe foram fixados pelos itens 
I e lU do arl. 29 da Res. n9 62, de_ 1975. -

9. Com base no orçamento da pleiteante para o 
exercício de 1982, -com uma receita ltquida de Cr$ 
f(_6.528,4 milhões (deduzidas as operações de crédito), a 
pleiteante apresentou uma margem de poupança real de 
Cr$ 39.676,1 milhões, esta última bastante superior ao 
maior dispêndio que a dívi_da consolid~!iª_ interna apre
sentará em 1984, com o Jota! de_ Cr$ 23.159,2_ milhões, 
em todo o Período analisado. (1982 a 1991). 

lO, Vemos, assim, que o comproriiisso a- ser as~umi
do não irá acarretar, em conjunto com as demais obri
gações anuais no período acima referido, maiores pres
sões na execução orçamentária dos próximos exercícios. 

11._. Em vista do exposto, opinamos pelo acolhimento 
da presente mensagem, l)a forma do seguilge: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 112, DE 1983 

- Autoriza a Prefeitura do Município de São Paulo 
(SP), a elevar em Cr$ 327.090.064,12 (trezentos e 

- l'inte e sete milhões, noventa mil, sessenta e quatro 
cruzeiros e doze centavos) o montante de sua dívida 
consolidada interna. 

O Senado_ F:.ederal resolve: 
Art. 1"' É a Prefeitura do Município de São Paulo, 

EStido de São-Paulo, nos termos do art.-29-da Resolução 
n"' 93, de ll_de outubro de 1976, do Senado Federal, au
tori_zada ~-elevar o montante _çi_e _sua dívida cortsolidada 
interna em Cr$ 327.090.064,12 (trezentos e vinte e sete 
milhões, noventa mil, sessen-ta -e ·quatro CrUzeiros e doze 
centavos) correspondentes a 165.497,07 ORTN, conside~ 
rado o valor nominal da ORTN de Cr$1.976,41 (um mit, 
novecentos e setenta e seis cruzeiros e quarenta e um cen
tavos), vÍgente em julho de 1982, a fim de-que possa con
tratar uma operação de crédito de igual valor, junto à 
Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de re
cursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
- FAS, destina~a à ampliação de escolas de educação 
infantil e de 19 grau, naquela Capital, obedecidas as con
dkões admitidas pelo Banco Central do Brasil, no res
pectivo processo. 

Art. 2"' Esta resolução entra em vigor na data de sua 
-publicação. 

--Sala da Comissão, 4 de _maio de 1983. - Roberto 
Campos, Presidente.- Severo Gomes, Relator.- João 
Castelo - José Lins - Affonso Camargo - Fernando 
Henrique Cardoso -Benedito Ferreir~ -Jorge Kalume 
- Gabriel Hermes. 

PARECERES N'S 874 E 875, DE 1983 

Sobre o Projeto de Resolução n9 112, de 1983, da 
Comissão de Economia, que "autoriza a Prefeitura 
do Município de Sio Paulo a elevar em CrS 
327.090.064,12 (trezentos e vinte e sete milhões, no~ 
venta mil, sessenta e quatro cruzeiros e doze centa
vos) o montante de sua dívida consolidada interna." 

PARECER N' 874, DE 1983 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Passos Pôrto 

O projeto de resolução em exame, da autoria da C9-
missão de Economia, como conClusão de seu parecer 
sobre a Mensagem n"' 250, de 1982, do Senhor Presidente 
-dã República, autoriZa a-Prefeitura Municipal de São 
Paulo a elevar em Cr$ 327.090.064,12 (treientos e vinte e 
sete milhões, noventa mil, sessenta e quatro cruzeiros e 
doze centavos) correspondente a 165.497.07 ORTNs, 
considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 1.976,41 
(um mil, novecentos e setenta e seis cruzeiros e quarenta 
e um centavos) vigente em julho de 1982, o montante de 
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sua dívida consolidada interna, a fim de contratar uma 
operação de crédlío de igual valor,_junto à Caixa Econô
mica Federal, med-iante a utilizui;ão de recursos do Fun
do de Apoio ao Desenvolvimento Soda! - F AS, desti
nada à ampliação de escolas de educação infantil e de l 9 

- gniu, rlaquela Capital, obedecidas as condições admiti
dus pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

2. Enquadra-se a operação ao disposto no art. 2<? da 
Resolução n"' 93, de 1976- alterou a Resolução n~ 62, 
de 1975 -pois os recursos serão provenientes do" Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Soda! - FAS, e, dessa 
forma, considerada extraJimite. 

3. Anexo ao processado, encontram-se: 

a) Lei Municipal n"' 9.201; de 18 de dezembro de 
1982, autorizadora da operação; 

b) Exposição de Motivos (EM n"' 232(82) do Se
nhor Ministro de Estado da Fazenda, enc~minhan
do -o pleito ao Senhor Presidente da República, fa
vorável; 

- - - C) Parecer do Conselho Monetário Nacio~al, fa-
vorável; 

d) Parecer da Diretoria do Banco Central do 
Brasil pelo encaminhamento ao Conselho Mane

- tárío Nacional e, posteriormente, à Presidência da 
República e ao Senado Federal. 

-4. Há a ressaltar que o projeto obedeceu o disposto 
no art. 42, item VI, da Constituição; atendeu- as normas 
legais (Res_oluções n~' 62, de 1975 e 23, de 1976), e, ainda, 
o estabelecido no Regimento Interno (art. 106, item II). 

5. Ante o exposto, opinamos no sentido da normal 
tramitaç_ão do projeto, uma vez que constitucional e jurí
dico. 

Sala das Comissões, 28 de setembro de 1983.- Murl
lo_ Badaró, Presidente - Passos Pôrto, Relator - Gui
lherme Palmeira - Hélio Gueiros - Alfredo Campos -
José Fragelli - Severo -Gomes - Pedro Simon. 

PARECER N' 875 DE 1983 

Da Comissão de Municípios 

Relator: Senador Marcelo Miranda 

O projeto em exame autoriza- art. 1"'--''a Prefeitu
ra do Município de São Paulo, no Estado de São Paulo, 
nos termos do art. 211 da Resolução n"' 93, de 11 de ou
tUbro de 1976, do Senado Federal, a elevai o montante 

-de sua- dívida consolidada interna, em Cr$ 
327.090.064,12 (trezeiltos e vinte e sete milhões, noventa 
mil, sessenta e quatro cruzeiros e doze centavos) corres
pedente a 165.497,07 ORTN, considerado o valor nomi
nal da ORTN de Cr$ 1.976,41 (um- mi'!, riOvecentos e se
tirita e seis cruzeiros e quarenta e Um cent8.vos) vige-nte 
ein julho de 1982, a fim de que possa contratar uma ope
ração de crédito de igual valor, junto à Caixa Econômica
Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de 
Apoio ã.o DeSenvolvimerito Social- FAS, destinada à 
ampliação de escolas de educação infantil e de 19 g"rau, 
naquela Capit~:~l, obedecidas as condições admitidas pelo -
Banco Central do Brasil no respectivo processo". 

2. Na forma do art. 29, item IV, da Resolução n<?l32, 
de 1979, do Senado Federal, as proposições que envol
vem operações de crédito internas e externas, de qual
quei riitiireza, em qite-um ou mais municípios sejam par
te interessada, deverão merecer estudo e parecer desta 
Comissão. 

3, Informa o Departamento de Operações com e Va
lores Mobiliários que a operação sob exame não deverá 
acarretar à Pi-ei'eitura maiores pressões na execução 
orçamentária dos próximos exercícios, pelas seguintes 
razões: 

a) O orçamento da Prefeitura para o ano de 
1982, previu a realização de receitas de CrS 
176.528,4 milhõeS (deduzidas as operações de crédi-
to); . 
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b) a sua margem de poupança real, para o referi· 
do_exercício, foi estimado em Cr$ 39.976,1 milhõ'es; 

c) o maior dispêndio anual para amortizar as 
parcelas das dívidas intra+extralimite+operação em 
exame está estimado em Cr$ 23.159,2 mllhões em 
!984, quantia inferior ao Valor da margem de pou
pança, este último calculado com base no orçamen· 
to de 1982, não havendo, dessa forma, pressões na 
execução orçamentária dos pr6xímos exercícios (até 
1991), conforme cronograma de dispêndios -que- está 
anexo ao processo. 

4. Face às conclusões anteriores, somOs pela apro
vação do projeto de resolução de autoria da Comissão de 
Economia, ora sob exame. 

Sala das Comissões, 6-de outubro de 1983.- Passos 
Pôrto, Presidente- Marcelo Miranda, Relator- Em~as 
Faria - Eunice Michíles - Odacir Soares - Benedito 
Ferreira - Gaivão Modesto - João Lúcio - Gastão 
Müller. 

PARECER N• 816, I>E 1983. 

Da Comissãõ de FinaDças, sobre o PrÕjeto de lei 
da Câmara n9Jll, de 1983, (n9 6.783~B, de 1982, na 
Câmara dos DePutados) que "concede pensão espe-
cial a Tereza Maria de Souza Cori:êa e dá outras pro .. 
vidências". 

Relator: Senador João Castelo. 
Na forma regimental, vem a exame da Comissão de 

Finanças Projeto de Lei, de iniciativa do Senhor Presi~ 
dente da República, que concede pensão especial a Tere~ 
za Maria de Souza Corrêa e dá outras providências. 

A proposição é submetida à deliberação do Congresso 
Nacional, nos termos do artigo 5 I P.a Constitujção Fede· 
ral, acolnpanh;:~du de Expósiç-do de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado do Exército, que áfirma: 

"Tenho a honra de submeter à elevada conside
ração de Vossa ExceJência o anteprojeto de: lei ane
xo, pela qual a União concede a Tereza Maria de 
Souza Corrêa, viúva, mãe do menor Sinêsio Corrêa 
da Silva, o qual, em 21 de novembro de 1973, fale
ceu em decorrência de acidente provocado pela ex
plosão de uma granada de morteiro 60 mm, deixada 
em local onde foram realizados exercicio.s de tiro 
por uma Companhia de Fuzileiros do 301' Batalhão 
de Infantaria Motorizado, sediando em Apucarana
PR. 

O infausto acontecimento foi objeto de Inquérito 
Policial-Militar, instaurado por determinação do 
Comandante daquela Organização militar, em cuja 
solução ficaram patentes os indícios de culpabilida
de da União. 

A vítima, com menos de !O anos de idade, ao ma
nusear o engenho bélico encontrado por ela no local 
onde se realizaram os exercícios militares, provocou 
inocentemente sua explosão, que Jhe acarretou o 
ceifamento da vída." 

Na Câmara dos Deputados, o projeto obtcYe aproR 
Yação do Plenário, após tramitar pelas Comissões de 
Constituição e Justiça e de Finanças. · 

Sob o aspecto financeiro, vale destacar que a pensão 
especial mensal é de duas vezes o maior salário-mínimo 
vigente no País, sendo benefício inacumulável com 
quaisquer rendimentos auferidos dos cofres públicos, in
clusive pensão previdenciária, ressalvada a opção, 
extinguindo-se com a morte da beneficíãria. 

A despesa decorrente da Lei correrá à conta de Encar
gos Gerais da União -recursoS sob a supervisão do Mi
nistério da Fazenda. 

Trata~se de medida legal de grande justiça, amparan
do, viúva, mãe de menor morto em conseqüência de ex
plosão de granada. 
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Está e.xpres_samente indicada a fonte de custeio dobe
nefício, em cumprimerito-às normas co_nstitucionais e aos 
princfPiõs determinado~es da _administração das Fi
nanças Públicas. 

Ante as razões expost<Js, conçluimos pela aprovação 
do Projeto de Lei da Câmara n9 III, de 1983. 

Sala da Comissão, 6 de outubro de 1983. - Itamar 
Franco, Presidente- João Castelo, Relator lris Célia
Jutahy Magalhães - João Lúcio - Pedro Simon -
Hélio Gueiros - Severo Gomes - José Fragelli. 

PARECERES N•S 877, 878 E 879, DE 1983 

--- SoDre o Projeto de L1!!i da Câmara n9 45, de 1981 
(n'i' 650-B, de 1979, na Casa de origem), que "altera 
dispositivo da Lei~ 6.032, de .30 de abril de 1974, que 
dispõe sobre o Regimento de Custas da Justiça Fede
ral, para o fim de determinar o prevalecimento dos ar
tigos 789 e 790 da Consolidação das Leis do Traba
lho, sempre que se tratar de litígio decorrente de re
lação de trabalho H. 

PARECER N' ff'/7, DE 1983 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

-~--·Relator: Senador Pedro Simon 
O projeto sob exame, origin~rio da Câmara dos Depu

tados, tem por objetivo estabelecer que, nos processos 
decorrentes das relações de trabalho dos servidores 
públicos com a União- inclusive as autarquias e as em
preSas públicas federais- ao invés de aplicar-se o Regi
mento de Custas da Justiça Federal, sejam observadas as 
normas da C.L.T. que disciplinam as custas no judiciário 
trabalhista. 

Para issO é proposta a alterção do texto do art. 26 da 
Lei n9 6.032, de 30 de abril ~e 1974. 

A matéria-foi aprovada na outra Casa do Legislativo, 
_ çgm parecer favoráVel da douta Comissão de Consti

tuição e Justiça. 
Diante do exposto e inexistindo óbices quanto ao as

pecto jurídico-constitucional, e inclusive ao mérito, nos
so paiecer é pela sua ãprovaçào. 

Sala das Comlssões,-4 de maio de 1983.- Murilo Ba
darõ Presidente- Pedro Simon Relator- Martins Filho 
- Guilherme Palmeira - Passos Pôrto - Enêas F~trias 

--==.José Jgnácio - Helvidio Nunes. 

PARECER N' 878, DE 1983 
Da Comissão de Legislaçàt? Social 

.Relator: Senador 1-Jelvídio Nunes 
---Vem à Comissão de Legislação Social o projeto de Lei 
n"' 45, de 1981 (Projeto de.lei n9 650-B, de 1979, na Câ
m:J.ra dos Deputados), qu~ "altera dispositivo da Lei n~ 
6.032, de 30 de abril de 1974, que dispõe sobre o Regi· 
menta de Custas da Justiça Federal, para o fim de deter~ 
minar o prevalecimento dos arts. 789 e 790 da Consoli
dação das Leis do Trabalho, s.em_pr_e _que se tra_tar de lití
gfO deCorrente .de relação de trabalho". 

2. Corno na congénere da Câmara dos Deputados, 
também a Comissão de Constituição e Justiça do Senado 
Federal, e parecer unanimemente aproYado, afirmou a 
constitucionalidade, juridicidade e conveniência da pro
·pasitã<i~ 

J. Cabe aeste.Colegiado examinar, agora, a matêria. 
A proposição procura compor conflito existente entre 

:__:_·os sistemas. dç cobrança de custas processuais - decor· 
rente do Rçgimento de Custas da Justiça Federal (Lei n"' 
6.032, de 30 de abril de 1974, art. 26) e oriundo da Con· 
saUdação çlas Lels do Trabalho (Decreto~lei n~ 5.452, de 
1"' de maio de 1943, arts. 789 e 790). 

A justificação do projeto explica o litígio: 
"Constatado embora o conflito entre sistemas, o da 

Consolidação não tem condições de prevalecer nas..cwões 
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trabalhistas em que figurem como pa~tes a União e suas 
~utarquias oU empre:sas públicas, visto que a lei especial 
posteríof revoga: ·expressamente a norma trabalhista, em 
face da regra de direito intertempqral prescrita imperati· 
vamente no§ ]'i' do art. 21' da Lei de Introdução ao Códi
go Civil". 

Daí a indispensabilidade da medida consignada neste 
pmjeto de lei que, se não tem o condão de devolver à 
Justiça do Trabalho o conhecimento e julgamento de to· 
das as causas .trabalhistas ... ao menos cuida que, em ma
téi"ia-de Custis~ continuem aplicáveis as regras da CLT às 
causas _entre empregados-coletistas e a União (assim 
como as autarquias e empresas públicas)". 

4. Certo é que, pela legislação trabalhista, as custas 
são pagas pelo vencido, depois de transitado em julgado 
a decisão ou, no caso de recurso, dentro de cinco dias da 
data de sua interposição sob pena de deserção, salvo 
quando se tratar de inquérito, caso em que o pagamento 
competii"á à empresa, antes de seu julgamento pela Junta 
ou Juízo de Direito (art. 789, § 49), Enquanto pelo Regi
mento de Custas da Justiça Federal as custas devem ser 
pagas, pela metade na distribuição do feito ou, não ha· 
vendo distribuição, após o despacho inicial. 

5. Consoante o art. 110 da Constituição .... os litígios 
decorrentes das relações de trabalhos dos servidores com 
a União, inclusive as autarquias e as empresas públicas 
federais, qualquer que seja o seu regime jurídico, 
processar-se-ão e julgarRse-ão perante os juízes fede
rais ... " (grifei a expressão). 

Já que não se pode modificar, sem que antes se altere o 
texto constitucional, o processo e o julgamento dos servi· 
dores, regidos pela CLT, da Justiça Federal, vale perque
rir sobre se é recomendável, oportuna ou conveniente a 
modificação? 

_Ora, se o regime jurídico é o da CLT, os litigios decor
rentes da relação de trabalho deveriam ser, sem des
tinçào, regidos pela lei trabalhista. A Carta Magna, po
rém, estabelece em contrário. Respeitemo-Ia ou 
revoguêmo-la. 

Aqemais, o processo e o julgamento são a tos com pie· 
xos, vale dizer, que se compõem de múltiplas providên
cias, no elenco das quais fazem parte as custas proces
suais, que estão defenidas no art. 2Q,Jtem I a VI, da Lei 
n~' 6.032, de 1974, e nos arts. 789 e 790 da CLT . .Nesta, 
porém, não prevalece apenas a regra geral consubstan
ciada no§ 4~ do art. 789. Calculadas em tabela progressi
va (itl!m I a V), nas Juntas, nos Tribunais Regionais e no 
Tribunal Superior do Tra~alho, o pagament<? das custas 
será feito na. forma dai iÕstruções expedidas pelo TST, 
enquanto nos Juízos de Direito são pagas segundo ore
gimento de custas dos Estados em que os litígios se veri
ficam. 

6. Tenho para mim, portanto, que não está estreme 
de dúvidas a conveniência e a oportunidade da propo
sição. Ao contrário, e sem falar em passiveis vícios de 
natureza constitucional, razões de ordem jurídica, como 
a indexação das custas à realização dos ato5 processuais, 
bem assim o reduzido número de servidores da justiça es
pecial, desaconselham a aprovação da medida legislativa 

-sugerida pelo Projeto de Lei [19 45~ de 19.81. 
É o parecer. 

Sala das Comissões 23 de junho de 1983. - Jutahy 
Magalhães Presidente- Helvídio Nunes Relator- Car~ 

los Chiarelli - Fernando Henrique Cardoso - Hélio 
Gueiros - Gabriel Hermes - Eunice Michilcs. 

PARECER N• 879, DE 1983. 
Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador Jutah_y l\!Jagalhàes 
O projeto sob exame, originário da Câmara dos Depu

tados altera o art. 26 da Lei n"' 6.032, de 30 de abril de 
1974, com o objetivo de assegurar a aplicação do dispas· 
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to nos arts. 789 e 790 da Consolídação das Leis do Tra
balho, nos litígios trabalhistas em que sejam partes servi
dores públicos da União, das autarquias e das empresas 
públicas federais. Os referidos dispositivos da CL T tra
tam das sistemática da aplicação do regime de cústas 
processuais., estabelecendo que serão elas pagas pelo ven
cido, depois de transitada em julgado a decisão, Ou, no 
caso de recurso, dentro de cinco dias de sua interposição, 
sob pena de deserção, salvo quando se tratar de inquéri
to, situação em que o pagamento caberá à empresa, em 
fase anterior ao julgamento pela Junta ou pelo Juízo de 
Direito. 

Na situação vigente - que se prete-nde alterar com o 
presente projeto-- -as cUStas são cobradaS nos termOs da 
Lei n~' 6.032, de 1974, que díspõe sobre o Regimento de 
Custas da JuStiça Federal; i-qual estabelece, para esses 
litígios, o pagamento das custaS, pela metade, no mo
mento da distribuição do_ félto ou, não havendo distri
buição, logo após o despacho inicial. 

O eminente autor do projeto, Deputado FreitaS 
Nobre, justifiCa su-ã iniciativa Sob _o en[oque da proces
suallstica jurídica, aduzindo, entre outras con-siderações, 
os seguintes aspectos: 

"0 julgamento dos litígios trabalhistas que envolvem 
trabalhadores da União, autarquias e empresas públié:8.s 
federalS,""ã CargO âa Justiça Fedeial, ao contrário de re
presentar vantagens para o funcionamento da Justiça ou 
solução de racional política proceSsual,- acãbou por 
transformar-se em mera situação anômala. 

Na verdade, tal transferência de competência, deter
minada pelo art. 110 da Emenda Constitucional n9 L- de 
17 de outubro de 1969, envolve procedimento que ape
nas tem sobrecarregado os juízes federais de inúmeros 
processos antes atribuídos ao conhecimento e julgamen
to das Juntas de Conciliação, com efetivas desvantagens 
para as partes, inclusive a União e suas autarquias ou 
empresas públicas e nenhum proveito para o apàfdho 
judicante. 

Agrav{lda ficou, em conseqiiência, a situação dos 
empregados-CLT que prestam trabalho à União e suas 
autarquias ou empresas públicas, em razão do notório 
retardamento na solução das demandas (afinal, a Justiça 
Federal é, em muitos aspeCtos, aiilda menos aparelhada 
do que a Justiça do Trabalho), sem qualquer contrapar
tida benéfica para adffiinistração pública que, de sua 
parte, é levada a sujeitar-se aos gravames da correção 
monetária e dos juros moratórias. 

Mas, dentre as inconveniências mais gritantes, 
destaque-se o surgimento, na primeira iristância, de dóis 
sistemas de regras processuais relativas ao pagamento 
das custas. Com efeito; peta legislação trabalhista, as 
custas são paga!> ... pelo vencido, depois de transitada em 
julgado a decisão, ou, ·no caso de recurso, dentro de cin
co dias da data de sua interposição, sob pena de de
serção, salvo quando se tratar de inquérito, caso_ em q-ue 
o pagamento competirá à empresa, antes do julgamento 
pela JCJ ou pelo juiz de direito" (art. 789), ao pasSo -qU:e, 
pela legislação especial {Lei n~' 6.032, de 30-4-74; que &s
põe sobre o Regimento de Custas da Justiça Federal), 
devem - as custas - ser pagas, pela metade, por oca
sião da distribuição do feito ou, r1ão havendo distri
buição, logo após o despacho inicial (art. 26, combinado 
com os incisos I e II do art. 10)." 

A Comissão de Legislação Social do-Senadõ-, -aCOlhen
do parecer de seu relator, o ilustre Senador Helvídio Nu
oes, opinou pela rejeição do pr~jeto, entendendo que as 
razões de ordem jurídica desaconselhável a aprovação da 
medida. 

O assunto, em que pese o ponto de vista da Comissão 
de Legislação SaCiai -áo Senado, já foi Objeto de exame
pela Comissão de CoriStituiçâo e Justiça da Cãiilarit~das_~ 
Deputados, recebendo ali, pronunciamento pela consti-
tucionalidade e juridicidade. ----

Relativamente ao mérito da matéria, nada encontra
mos que inviabilize a proposição, ainda que, a rigor, es
tabeleça um dúplice critério de cobrança no plano do 
Regimento de Custas da Justiça Federal, por via da mo
dificação que sugere para o art. 411 da Lei n9 6.032, de 
1974. 

Desta sorte, do ponto de vista financeiro, nada vemos 
que obstaculize a aprovação do presente projeto, razão 
por que l_he damos parecer favorável. 

Sala das Comissões, 6 de outubro de 1983. - Itamar 
Franco, Presidente. - Jutahy Magalhães, Relator. _ 
João Lúcio- Irís Célia - João Castelo- José Fragelii 
- Hélio Gueiros - Severo Gomes --Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) --O Expe-
- cliente lido vai à publicação. -

Sobre a mesa, projto de lei que vai ser lido pelo Sr. I~
Secretário. 

_t lido o seguinte 

PROJETO D LEI DO SENADO N• 265, DE 1983 

•• Acrescenta dispositivo à vigente Consolidação 
das Leis do Trabalho na parte concernente ao aviso 
prévío.u 

O Congresso Nacional decreta:_ 

Art. 111 ~ acrescentaddo ao art. 490 da Consolidação 
das Leis do Trabalho o seguinte parágrafo único: 

"Parágrafo único- Todas as obrigações trabalhis
tas encargadas ao empregador terão que ser salda
das até lO (dez) dias após expinido o prazo do aviso 
prévio sob pena de passar a devê-las em dobro até a 
data do efetivo pagamento." 

Art. 2~' Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 311 Revogam-se as disposições em contrário. 

JUSTIFICAÇÃO 

Aqui uma reivindicação do Sindicato dos Trabalhado
res Rurais de Barra Bonita, Estado de São Paulo, com 
base territorial extensiva a Dois Corrégos, Mineiros do 
Tietê, que acolho com muita honra. 

Visa a medida projetada evitar certos abusos pratica
dos por patrões inescrupuioSos qtie, utilizando o permis
sivo do art. 487, CLT, para despedir empregados, aca
bam, porém, prejudicando-os com inexplicáveis atrasos 
no pagamento de verbas trabalhistas devidas. 

Adotada a providência aqui pleiteada, certamente ne
nhum patrão deixará de pagar em dia as suas obrigações 
trabalhistas para com empregados com aviso prévio. 

Sala das Sessões, 7 de outubro de 1983- Nelson Car~ 
neiro. 

LEGISLAÇÀO CITADA 
DECRETO LEI N• 5.452, DE t• DE MAIO DE 1983 

Aprova a Consolidação das Leis do Traba~ 
lho. 

Art. 490. O empregador que, durante o prazo de 
aviso prévio dado ao empregado, praticar ato que justifi
que a rescísão imediata do contrato, sujeita-se ao paga
mento da renumeração correspondente ao prazo do refe
rido aviso, sem prejuízo da indenização que foi devida. 

(Às Comissões de Constiruirão e JUStiça- e deLe
gislarão Social.) 
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O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- O projeto 
lido está publicado e remetido às comissões competentes. 

Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida pelo Sf. !~'

Secretário. 

E lida a seguinte 

Em 5 de outubro de 1983 
Senhor Presidente 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, de 

acordo com o di_sposto no art. 43, alínea "a", do _Regi
mento Interno, que me ausentarei dos trabalhos da Casa 
a partir do dia 12--10 a 16-10, para breve viagem ao 'es
trangeiro, -em caráter particular. 

Atenciosas saudações, Roberto Campos. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- A comuni
cação lida vai à publicação. 

A.á oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Nelson Carneiro, 

como Líder de Partido. 

O SR. NELSON CARNEIRO - (PTB - RJ. Pro
nuncia o _segui11_te discurso. Sem revisão do orador.)
Sr. Presídente, Srs. Senadores: 

Na sessão de ontem, entre as emoç_ões causadas na ses
são vespertina, pela interpelação que me coube fazer ao 
eminente Líder da Maioria sobre o problema de Serra 
Pelada, não pude dar o devido apreço, a relevância ne
cessária, aos resultados da reunião dos Inspetores do 
Trabalho reunidos no Recife. Foram mais de 400 fnspe
tores do Trabalho que ali estiveram reunidos, e a sua 
Carta de princípios divulgada ao encerramento do Se
g~ndo_ Encontro Nacional conclui assinalando: 

"A conjuntura política, econàmica e psicossoeial 
ê de extrema gr,widade, mas a Nação tem reservas 
patrióticas airlda não imaginárias e o Brasif" não 
pode perder este momento para refletir com grande
za e reorientar seus passos para atingir o progresso 
sodUJ, sendo esta a hora da participação de todos 
nas decisões maiores do País. 

Condenaram o esvaziamento do Ministério do
Trabalho, o descaso social e a falta de recursos ma~ 
teriãis e humanos para o importante órgão federal, e 
exigiram segurança- estabilidade- para melhor 
desempenharem as funções, assim como equipa
ração salarial com os demais fiscais federais. 

O presidente da federação e promotor do certa
me, Francisco Franco Si queira Campos, considerou 
o encÕntro como "m-uito proveitoso e -objeúVo•; e 
mensagem as autoridades: "Nós indicamos o cami
nho çompete ao Governo segui~la". 

Si. Presidente, todos nós, integrantes do Congresso 
Nacional, temos constante cantata com um dos mais 
graves problemas do transporte aéreo: a segurança de 

vôo. 
Evidentemente, ao abordá-lo, Sr. Presidente, não esta

mos pensando apenas em nàs, senão em milhares de ae
ronautas e seus companheiros de trabalho, além de mi
lhões de passageiros. 

Por esses números, é fácil verificar a magnitude do 
problema. 

Recentemente, o jornal A Bússola, num especial de 
abril último, irldagava: 

"Será mera fatalidade o fato de terem ocorrido, no 
período de um ano, três acidentes aéreos de grandes pro~ 
porções com perdas humanas e de equipamentos, além 
de uma série infindável de incidentes extremamente gra~ 
ves'! E isto considerando-se apenas a aviação de grande 
porte'? Dificilmente. 

Mais sensato seria atribuir à sorte a ausência de vfti~ 
mas a lamentar,_ quando: - ~ - - - -

t=-- Um A IR-BUS, na fase final de aproximação, bate 
em u_m_ poste da ALS no Galeüo; 
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2- Um B-47, ao decolar, bate com a cauda na solo, 
espalhando destroços pela pista e prossegue para Nova 
Iorque, como se nada tivesse acontecido; 

3- Uni B-737, pousando sob condições meteorológi
cas adversas, em Belém, após diversos impactos contra a 
pista, tem a roda do nariz quebrada; -

4- Um AlRBUS, _com vários itens de segurança pen
dentes, não solucionados, descontrola-se e sai da pista 
no pouso em Porto Alegre, quebrando o trem de aterri
sagem; 

5- Um B-727, ao decolar do Galeão, perde três pe
daços da fuselagem, que c-aem em lugares diferentes, no 
bairro de Jacarepaguá; 

6- Um B-737, pousando em Brasília, com pane hi
dráulica, sai da pista; 

7- Um B-727, apôs a decolagem em Brasilia, pÚde 
ambos os sistemas hidráulicos, mas prossegue "normal
mente" em reversão manual para Belém; 

8- Numa só companhia, no espaço de dez dias, são 
regístr<idos cinco monomotores em aviões B-737; 

9- Um vôo é realizado -com o inecânico de vôo em 
péssimas condições de saúde, tomando soro na veia." 

Dizia eu então: Trata-se, Sr. Presidente; âe dados ofe
recidos por gente responsável do Sindicato sobre a 
aviação brusileira, que assim cxara seu diagnóstico. 

"Acreditamos não ser preciso uma análise muito 
prorunda para percebermos que, por trás de cada 
motivo específico, se enconde, na verdade, a· ausên
cia de uma filosofia oPiirã.cional das empresas e a 
deficiente instrUção de vôo por .elas ministnidas." 

Registraram-se o ano pitss<ido 425-:iéidentes aéreos, 
elevando-se a 318 o número de mortos que, no ano ante
rior, fora de 132. Nda menos de oitenta aviões teriam 
sido destruídos. 

A Confederação Nacional"' dóS TrabalhadOres em 
Transportes Marítimos, Fluviais e Aéreos não tem falta
do com a sua vigilância, pela denúncia dos fatos e pedi
dos de providências, como teria ocorrido, recentemente, 
num memorial endereçado ao Tenente-Brigadeiro-do-Ar 
Luís Felipe Carneiro de Lacerda Neto, em que examina 
os problemas das linhas regulares, dos táxis aéreos, da 
aviação executiva, da aViação agrícola, da aviação de en: 
sino ou instrução e dos servíç:os aêreos especializados. 

Depois de elogiar a exigência de um nfvel mínfni.o de 
escolaridade para a obtenção de licenças de piloto co
mercial, adverte que os cursos atualmente existenteS ca
recem de infra-estrutura que complemente a parte teóri
ca: os pilotos trabalham apenas com simuladores de vôo; 
enquanto os mecânicos não- ad.cii.Iifem prãtlca em -ofici
nas. O ensl"no ê noturno ou-apcilãs-complementar, com 
carência de material, poucos instrutores de teoria e pilo
tagem suficientemente preparados, ffiíriimas as exigên-
cias dos testes de vôo. -

O Aeroclube de São Paulo, o melhor do Pafs, com 32 
instrutores, tem nada menos de trinta na condição de 
free-lçancers, ou seja, sem nenhum vínculo empregat1cio, 
à margem da CLT, sem que lhe possam exigir um bom 
desempenho. 

Falta uma escola a nível nacional com a finalidade ex
clusiva de formar quadros de tripulantes técnicOs e-técni
cos de manutenção para a aviação cOmercíal, como care
cemos de escolas de pilotagem. 

Deve-se atentar à crescente sofisticação dos aparelhos 
empregados na aviaÇão, a exigir--Crescente -capacitação 
técnica, quando enfrentamos-um quadrO de baixa quali~ 
ficaç:ão profissional, com Uina CÍ'escente rotatividade de 
pessoal. 

Quanto à aviação de táxi-aéreo, exect.itíva e outras, ca
recem de centros regionais. de atualização profissional, 
com simuladores e outros auxnios. 

Embora haja razoável concentração de pilotos em 
Goiânia, Brasrlia, Porto Alegre, Campo Grande, Cüia-:. 
bá, Belém, Ma naus, Recife, Salvador, A raça tuba, Curiti
ba, Belo Horizonte, os rarfssímos Simuladores e loCaiS de 
ensino concentram-se no Rio de Janeiro e São Paulo. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Secão li) 

Os Táxi-Aéreos e a A viação Comercial têm apresenta
do altos índices de acidentes, pela falta de fiscalização 
eficiente, estruturada, permanente. 

O sindicato da classe indica, pari sanear o problema, 
as seguintes providências: 
- ~- rigorosa ÍlscaHzação pelo DAC, no cenário de 

operações, para evitãr que os ínfratores Limpem a barra; 
b- revisão da legislaÇão qüe permite vôo IFR aos· 

monomotorcs, bem como a aeronaves executivas multi
_iri01ores com ·.apenas l!m piloto; 

c- tratando-se de operador de aeronave que não seja
táxi-aéreo ou serviço aéreo_ especíalixado, conscientizá
los no cumprimerito das nOrmas qUe garantem a segu
rança de vôo. 

Aí estão, Sr. Presidente, algumas das consíderações 
que eu gostaria de reproduzir. Além disso, mais de seten
ta- acidCn1eS e ma1s de 25 incidente's, a partir de 1966, re
clamam as seguintes providências: 

a- elaboração de um Manual de Operações, sendo 
certo que somente a VARIG possui tal documento; 

b- seleção, formação e credenciamento de instrutores 
e pilotos examinadores; 
---~--s-eleção e formação de comandantes; 

d- emprestar-se ênfase especial à Segurança do Vôo e 
das Operações Aéreas. 

Sr. Presidente, o documento do Sindicato, assinado 
por José Caetano -Lavõrato Alves, datado de 18 de 
março deste ano, assim conclui: 

''Queremos que fique patente o desejo e empenho 
deste Sindicato, que já é histórico, para que seja 

_ criado uin clima de paz no trabalho, através de me
didas que viSem a dotar todo o sistema de transpor
te aéreo no País de um grau de segurança e eficiên
cia para prOveito de todos, o que até hoje não des
frutamos." 

É bom ouvir a palavra dos doutos, como dos experis. 
Sabendo os riscos existentes nas viagens aéreas, o 

quanto arriscam milhões de brasileiros obrigados a usar 
esse transporte, queremos renovar nosso apelo para o 
ÕAC e o Ministério da Aú6il-áutica, no sentido de serem 
ou-VTa·ãs·-essas autorizadíssimas denúncias." 

"E:ra 0 que eu--tinha a dízer, Sr. Presidente. (Muito 
bemt). - -

O SR. PRESIDENTE (Lenolr Vargas)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Helvídio Nunes. 

O SR. HELVIDIO NUNES (PDS- PI. Pronuncia o 
se&u'filte -discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente e Srs. ... Senadores: 

Cabe, nas alnenídades deste flm de sexta-feira, Oepois 
de uma-semãna de emoções, de intensa vida política, 
uma palavra sobre um assunto que deve merecer perma
nentes cuidados e atenções. 

A partir de 1971, principalmente quando dirigiu a Co· 
missão de Economia do Senado Federal o então Sena
dor, e hoje Deputado, Magalhães Pinto, esta Casa ini
ci.ou um período de estudos, de debates, com vistas à re

--formulação da Sistemática Tributária Nacional. 
As preocupações Primeiras foram voltadas para o Im

posto sobre a CirculaÇão de Mercadorias, pois que,pela 
própria composição do Poder Legislativo àquela época, 
tôrnava-se praticamente impossível uma reformulação 
ã.mpla e geral, sobretudo pela concentração de poderes 
que, à época, detinha o Governo Federal. 

O ICM serviu de tema para diversos discursos, para a 
realização de debates e de simpósios. 

Mas, esta preocupação de mudança, Sr. Presidente e 
Srs. Senadores, era exercida mais pelos representantes 
dos Estados pobres, dos Estados menos desenvolvidos, 
do que pelas representações dos Estados mais adianta
dos do Congresso Nacional. 

Certo é que, a partir do ano passado, com a realização 
de eleições gerais e a distribuição dos poderes dos esta-
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dos, já materia[izada em marco do corrente ano, recru
desceu ri luta surgiram de todos os quadrantes do País 
vozes reclamando e pedindo uma ampla reforma na Sis
temática Tributária Nacional. 

Antes, Si. Presidente e Srs. Senadores, é certo que tive
mos a redução, realizada pelo Poder Público, quase que 
manu militari, do Fundo de Participação, de 20 para 
10%. Depois, por intermédio de negociações que se de
senvolveram nesta e na outra casa do Congresso Nacio
nal, a representação política obteve do Poder Central o 
reStabelecimento dos percentuais do Fundo de Partici
pação de uma -maneira gradual. Esta vitória foi alcança
da. 

Nos dias de hoje várias comissões, vários simpósios; 
várias mesas de debates, várias reuniões se verificam, 
tudo com o objetivo de reiVíndicar do Governo Feder~!, 
em nome da Federação, e para atender a crucial situação 
vivida pelos estados e municípios, uma distribuição, ain
da que não perfeita. pelo menos mais eqüitativa, das re
ceitas públicas do País. 

O Poder Executivo, ainda no princípio do ano passa
do, constituiu uma Comissão Interministerial para ex@
minar o problema e oferecer soluções que sejam com
patíveis com- a realidade do Governo Federal, com as ne
cessidades do Poder Central, e que atendam, também, 
aos reclamos dos estados e dos municípios. Esta comis
são in.terministerial, vez por outra, quando mais pressio
nada, deita falação, dá notícias, daquilo que pretende ou 
que está realizando, aos jornais e demais meios de comu
.nicaç:ão, Mas até hoje, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
não há uma palavra oficial sobre o campo em que incidi
rão as modificações. 

Enqua_nto isso, os Estados e os Municípios, sobretudo 
os do Norte e do Nordeste- os do Nordeste de uma 
maneira especialíssima, pois que há 5 anos padecem os 
efeitos do terrível flagelo da seca - os estados e os mu
nicípios, sem o mínimo de recurso indispensável para a 
satisfação das suas necessidades mais imediatas, pedem, 
reclamam, solicitam as providências anunciadas, mas 
não materializadas pelo Governo Federal. 

Em razão de estudos especiãls_ feitos pelas comissões 
permanentes da Câmara d()s Deputados, surgiu uma 
proposta de emenda à Constituição com v1stas à ele
vação de 20 para 30% de incidência do percentual do 
Fundo de Partiéipilç:ão dos Estados. e Municípios. Sabem 
todos que o Fundo de Participação dos Estados e Mu· 
nicípios é constituído pelo imposto de renda e pelo im
posto sobre produtos industrializados. Pois bem, a 
emenda elevando este percentual de 20 para 30%, à pri
meira vista parece resolver a situação, mas infelizmente, 
Sr. Presidente, SI:s. Senadores, ela nã_o se realiza, ela não 
se constluti, ela não se completa ao menos no âmbito do 
Congresso Nacional. E por quê? t rácil a resposta. S que 
não interessa aos estados mais progressistas, aos estados 
mais desenvolvidos e mais fortes economicamente, qual~ 
quer modificação· que se. introduza no Fundo de Partici~ 
paç:ão, porque o seu percentual, nas receitas dos Estados 
mais prósperos, não chega a l %, enquanto que a partici
pação nas economias dos estados pobres chega, muitas 
vezes, a ultrapassar a casa d?s 40%. 

Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, se de acordo com 
a Constituição são necessários dois terços dos votos do 
Congresso Nacional hoje para que se verifiquem alte
rações, mudanças no texto constitucional, é evidente que 
a alteração, que o aumento, que a elevação de 20 para 
30% do Fundo de Participação dos Estados e Municí
pios, não constitui matéria que enipolgue o Deputado ou 
o Senador para o seu comparecimento em massa no sen~ 
tido da aprovação de qualquer emenda constitucíonal 
deste teor. 

O Sr. Itamar Franco- V. Ex~ me permite um aparte? 

O SR. HELVfDIO NUNES - Pois não, eminente Se
nador. 
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O Sr. Itamar Franco- Como sempre, estou escutan~ 
do V. Ex~ com a maior alençào, 

O SR. HELVIDIO NUNES- Muito obrigado a V. 
Ex• 

O Sr. Itamar Franco - Tenho sempre oportunidade 
de me referir a isto desde que-cheguei a es·ta Casa, mas 
vejo em V. Ex~ um estudioso da matéria, um batalhador 
pelas modificações no campo tributário brasileiro. V. 
Ex~ faz uma indagação e ao mesmo tempo responde, em 
relação aos percentuais do Fundo de Participação dos 
Estados e MunicíPios. Eu tenho uma interpretação, não 
diria diferente, mas com outra visão. O meu· Estado de 
Minas Gerais, diria que é um estado nãomais poderoso 
em relação ao seu, mas um estado que tem, no momento, 
maiores perspectivas que o Estado de V. Ex' Somos 722 
municípios, mas, à ex-céção de 10 ou 12 munícípios de 
Minas Gerais, Se tanto, o pequeno municíp-io, qtii; é a 
grande categoria mineira, vive do Fundo de Partici
pação. O percentual de rendas desses municíPios é exata
mente na faixa que V. Ex• estabeleceu, praticamente 40, 
às vezes 60%, às vezes 80%, naqueles pequenos núcleos 
mineiros -qUe nào tem-indúsfi'ias e que vivem do fundo de 
Participação. O que eU vejo de mais impártanfe é que 
nós precisaríamos mudar não apenas o percentual do 
Fundo de_ ParticipaÇão;- seja dos estados, seja dos ql.U

nicípios - .. V, Ex• fez um históríco importante das mdo
ficações que seriam necessãriãs e que se procCSsii"<iril em 
funçào do Imposto de Renda e do Imposto de Produtos 
Industrializados - mas mudar o critério para estabele
cer a cota do Fundo de Participação, que, no meu enten
dimento, é um critério netitfo,- PorqUe baseado nos índi
ces populacionais, quando entendo que esse critério de
veria ser_dos indicadores sociais de cada Município e do 
própiíO Estado. Se alterássemos, através de indicadores 
sodais, possivelmente, os estados nordestinos e particu
lurmente o de V. Ex~. seriam melhor aquinhoados, do 
que quando usado o critério neutro, populacional. Era 
apenas essa observação que queria fazer ao discurso de 
V. Ex~. que sempre merece a atenção desta Casa, Pelos 
conhecimentos técnicos e pela pertinácia Caril que faz a 
defesa dos municípios brasileiros, sobretudo dos Estados 
mais empobrecidos. 

'o SR. HELVIDIO NUNES- Honra-me muito_ o 
aparte de V. Ex', nobre Senador Itamar Franco, poísque
V. Ex~. grande representante do Estado de Minas Gerais 
ne..<;ta Casa, é um daqueles homens que estão sempre a 
oferecer à Casa assuntos da maior importância e da 
maior atualidade para a vida do País. 

V, Ex•, por outro lado, tem uma experiência muito 
gmnde no particular e tem toda razão quando - para 
US<lr uma expressão tão ao gosto dÕ Senador Virgílio Tá~ 
vara - percute essa matéria. 

De fato, há necesSídade de alteração de critérios Para a 
distribuição, e os indicadores sociais deveriam ser os 
principais, embora, na prática, alguns já objetivem adis
tribuição- pelo inverso da renda per capita. De qualquer 
sorte, a observação, a sugestão de V. Ex~ tem uma gran~ 
de utualidade. Muito obrigado pela colaboração de V. 
Ex• 

O Sr.Itamar Franco- Eu é quem agradeço a V. Ex' 

O SR. HELVlDIO NUNES~ Sr. Presiderite, Srs-:Se
nadNcs, dizia que uma reforma da ConstituiÇão; tendo 
em vista •tpenas a modificação no que diz respeito à ele
va~:io do percentual do fundo de participação, dificil
mente terá êxito no Congresso, porque não ê daquelas 
matérü1s que chegam a empolgar, que chegam a carrear 
para o plenúrio, num determinado dia e numa hora cer
ta, os dois terços indispensáveis de Deputados e Senado
res para <l sua aprovação. 

O Sr. Nelson Carneiro- V. Ex• me perrriite ürri apar
' te'? 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção !I) 

O SR. HELVIDIO NUNES- Com muito prazer. 

O Sr. Nelson Carneiro - Estou ouvindo, como sem
pre com a maior atenção e o melhor proveito a inter
venção de V. Ex• nesta tarde. 

O SR. HELVIDIO NUNES- Bondade de V. Ex• 

O Sr. Nelson Carneiro- Realmente, V. Ex~ focaliza 
um aspecto de ordem geral, a dificuldade_ de se modificar 
a Constituição, quando essa modificação -diz respeito a 
aspectos que beneficiam os pequenos Estados, ou os Es
tados mais pobres, de representação menor no COngies
so Nacional. A modificaçãO constitucional, que a-umen
tou para 2/3 a alteração de qualquer texto da_ Carta 
Magna, criou realmente essa dificuldade para as aspi~ 
ra_ções dos pequenos Estados. Mas acho que nós deve
mos fazer uma cadeia de solidariedade: convocar as 
grandes _bancadas para que estejam presentes nesse dia, 
porque este é um País só_. Devemos esperar também que 
os mais prósperos colaborem com os mais necessitados, 
a fim de que não continuemos s~do este País dividido 
em dois hemisférios: de um lado, o hemisfério da fartura 
e, do outro, o hemisfério da necessidade. Estou à dispo
sição de V. Ex' para carrear os amigos que encontrar, os 
colegas que puder reunir, para que _estejam presentes no 
dia dessa votação que V. Ex~ bem reconhece, é dificil, 
porque não tenho visto, apesar do grande núffi-efo de 
emendas constitucionais anunciadas, nem 1/3 de Depu
tados e Senadores no plenário do Congresso Nacional. 

O SR. HEL\'fDIO NUNES Eminente:-Senad~r Nel
son Carneiro, a ajuda que V. Ex~ anuncia dar ao êxito da 
emenda constitucional, em busca da elevação do Fundo 
de Participaç-ão, além de preciosa, revela que o grande 
representante do Estado do Rio de Janeiro, nesta Casa, o 
eminente jurista, homem que o País inteiro aplaude ... 

O Sr. Nelson Carneiro- Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. HELVIDIO NUNES- ... airida é o baiano, o 
nordestino que V. Ex• jamais deixou de ser. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Fundo de Partici
pação, evidentemente, é importante para os estados e 
par·a os riuinicípios, mas, muito mais importante do que 
a simples perspectiva de alcançar esta elevação de trans
ferência de recursos, importa que seja feita uma modifi
cação na sistemática de todos Os tributos arrecadados no 
País. A elevação, o aumento do Fundo de participação 
vai melhorar a situação dos estados e dos municípios 
pobres, é claro, mas a refoima tributária que o País re
clama tem- de ser vista em termos de País e não apenas 
em termos de região, tem que ser vista em nome de todos 
os estados e não apenas em nome dos estados pequenos, 
dos pobres: 

É preciso que eSta modificação seja feita. Para que isto 
ocorra, Sr. Presidentt:, há necessidade da participação 
efetiva; diuturna, de todos quantos neste País possam 
dar ajuda. Certo, e recerto, não podemos esperar apenas 
do Governo que essa providência maior seja determina
da. 

Recordo-me de que, a partir do Governo do Presiden
te Médici, declarações enfáticas foram feitas pelo Presi
dente da República e pelo Ministro da Fazenda, anu
ciando a proximidade da reforma. Creio que a memória 
não me falha. No s.eu primeiro discurso, o Presidente 
Geisel anunciava ao País que a reforma tributá-ria seria 
feita, e o seu Ministro da Fazenda, nas primeiras decla
rações à imprensa, anunciou que cumpriria inteiramente 
a determinação do Chefe-Maior. 

O atual Presidente João Figueiredo não ficou atrás. 

Ocorre que a- partir do dia-i"' de janeiro de (981 deixou 
de vigorar a legislação execepcional que dava ao Podei 
Executivo instrumentos para que pudesse realizar direta
mente a reforma tributária em âmbito nacional. 
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Os governos, por conseguinte, limitaram-se apenas a 
anunciar propósitos, mas esqueceram de transformar na 
prãtica os Propósitos em realidade. Hoje, pai-a que as re
formas se verifiquem, para que a ampla modificação seja 
feita, é preciso que dela participe a c_onsciência nacional. 

O Sr. Gastão Müller Permite V. Ex~ um aparte'~ 

_Q S~ HELVfDIO NUNES- Pois não, nobre Sena
dor Gastão Müller 

O Sr. Gastão Müller- Por coincidência, hoje, depois 
do almOço; estava lendo o último número da revista Ve
ja. Na última-página, um articulista- se não me enga
no, o atual Secretário do Interior de São Paulo- defen
dendo a mesma tese de V. Ex~, cita e tomei nota- que 
atualmente os municípios, dentro da sistemática tiibu
tãria brasileira, arrecadam 5% dos impostos pagos; o 
Governo Federal, 60,6%, e o Governo estadual, 34,4%, 
Diz ainda ele, no decorrer do artigo, que riã. Europa e 
nos Estados Unidos- nàg sei até onde vai a veracidade 
da afirmação - os municipios levam da arrecadação 
40%. Não digo cheguemos a tal ponto na reforma tribu
tária preconizada por V Ex• e que vai ser motivo, na pró
xima sema,na, de dissertação que far~í -na televisão de 
Mato Grosso, naquele programa que a lei nos garante 
aos Partidos por uma hora, Designado pelo Partido, no 
meu Estado, para falar, um dos problemas que devo 
abordar é a reforma tributária que o PMDB preconiza, 
e igualmente V. Ex~. outros elementos do PDS e milhares 
de prefeitos do PDS, que são insuspeitos, porque sãO do 
PartidO -dO GOVerno. Estou oUvindo V. Ex~ com atenção. 
Esta aula que V, Ex~ está nos dando, me fornece mais 
subsídios para defender a tese nas televisões mato
grOSSenses no· dia 12 do corrente. 

O SR. HELV(DIO NUNES- Nobre Senador Gas
tão Mülle-r, agradeço a excelente contribuição que V. Exf 
trouxe ao meu discurso e faço votos que o programa de 
que V. Ex~ vaf particip_ar, no seu Estado de Mato Gros~ 
so, alcance dimensãO nacional, pois que os dados há 
pouco transmitidos por V, Ex• são da m3.ior valia para 
que todos _assumamos a responsabilidade pela grande 
modificação que se impõe de uma reforma tributária em 
nosso País. Muito obrigado pela participação de V. Ex~ 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, repito, a reforma tri
butária deve ter uma dimensão nacional. É preciso, por 
outro lado, que haja consciência da necessidade dessa re-
forma, pois que a mim, particularmente, me desencan
tou, há_ duas ou três semanas, quando li uma declaração, 
nos jornais, do Secretário de Finanças de São Paulo, 
que,_t!ocada em miúdos, significa:. "no ICM ninguém fQ_-
ca'~T 

Ora, Sr. PreSidente e Srs. Senadqres, como se preten
der uma modificação alterando apenas a situação dos 
Estados pobres, dos Estados menos desenvolvidos? Ao 
contrário. Para que as modificações se verifiquem, é pre
ciso que aqu~les que têm mais contribuam com a parte 
maior. Essas declarações, em vez de servirem, desservem 
à causa, que não é do Piauí, que não é do Ceará, que não 
é de Mato Grosso, que que não ê- só de Minas Gerais, e 
sim do País inteiro. 

Daí, Sr. Presidente, Srs. Senadores depois de várias di
gressões que fiZ. chegar à conclusão ... 

O Sr. Nelson CilrReiro- Permite-me mais um aparte, 
hobre Senador Helvícfio Nunes? 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Nobre Se
nadcir Helvídio Nunes, o tempo de V. Ex• já está ter~i
nado. 

6SR. HELV(DIO NUNES- Antes de terminar, Sr. 
Presidente. peço permissão a V. Ex• para conceder, mais 
~ma vez, um aparte ao eminente Senador Nelson Carnei
ro. 
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O Sr. Nelson Carneiro - Nobre_- Senador Heivídio 
Nunes, V, Ex~ tem inteira razão, Ê realmente necessária 
a construção de uma consciência nacional. Nos jornais 
de hoje anunciam que os prefeitos de tod? o País -
como o fizeram ontem os garimpeiros - virão ao Con
gresso Nacional, para forçar a vot'clçào da emen_da cons
titucional relativa à reforma tributária, antes que se es
gote a presente Sessão Legislativa. Vamos confiar que 
esse movimento, se realmente empolgar toda a Nação, 
possa levar o Congresso Nacional a reunir os 2-f3 indis
pensáveis para tornar realidade essa necessária r~forma 
tributária, que todos clamam, mas que cada dia vai fi
cando para amanhã. Aquele amanhã que Francisco Al
ves cantava: "Amanhã, amanhã, sempre o mesmo, ah! 
meu Deus, que maldito ·amanhã." E assim v_!:J.i ficando a 
reforma tributária. 

À sombra do arbítrio, da injustiça e da prolife
ração de interesses escuros, trabalhou-se de tal 
modo para separar os brasileiros que, hoje, quando 
enfrenta a maior crise econômica e social de .<:.ua his
iófia. são muitos os obstáculos que ainda se ante
põem à união do seu povo em torno d<J necessidade 
urgente de reconstruir a Nação. 

Não obstante esses obstáculos, o PDT reitera sua 
cOnfiança no Brasil e nos barasileiros e sua certeza 
de que a História reserva ao nosso País um futuro 
coerente com as potencialidades nacionais, a ser al
cançado pelã construção pacífica de uma ordem so

-cial humana, livre e democrática. 
Nosso Partido, com este doc.:umento, vem mani

festar seus pontOs de vista, com a intenção de cola
borar para o soerguimento do Pals, num clima de 
entendimento sincero com todas as correntes políti-

0 SR. HELV(DIO NUNES- Mais uma vez, muito cas que, mesmo divergindo de nós, estejam dispas-
obrigado pela participação de V. Ex.•, eminente Senador tas a encontrar as soluções de interesse geral, que o 
Nelson Carneiro. Bra;n reclama e já não Suporta esperar. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, a cOn"Clusão·f·de que Ao fazê-lo, a B::~ncada do PDT tem em_ vista a ex.-
sem a participação daquilo que o País tem de mais repre- _____ trema gravidade da sÜuaçào nacional e a necessida-
sentativo, de mais expressivo, sem a participação, aeinla de urgente de encontrar mecanismos adequados à 
de tudo, das forcas políticas, da classe política, unida, sua superação. Essa iniciativa, portanto, nã-o deve 
atuante, combativa, o País não alcançará a reforma tri- ser interpretada como uma abdicação dos compro-
butária de que necessita. _ nrissos permantentes do Partido com o ideal sacia-

Os prefeitos aqui estiveram, na semana transata, parti- lista. A construção do socialismo democrático no 
cipando de simpósios, quando concluíram pela apr~sen· Brasil é a tarefa a que se propõe o PDT. 
tação de um memorial que foi entregue às autoridades As soluções para crise nacional devem começar 
maiores do País. Sei, e acaba de coitfirmar ·se o nobré Se· pelo reconhecimento de que os problemas econômi~ 
nadar Nelson Carneiro, que os prefeitos se estão mobili- cose sociais que o Páís enfrenta têm origem na de-
zando; e aqui possivelmente estarão no dia da votação gradação da vida política e institucional ocorrida 
da emenda constitucional. Entendo que esSa mobilização _ nos últimos vinte anos, conseqüência do longo 
deva ser feita e, naturalmente, deverá acontecer com--o período de autoritarismo imposto à Nação. O povo 
comparecimento maciço, não apenas para resolver ou em geral e a classe política em particular viram-se 
melhorar a situação, no que diz respeito a recursos públi- afastados das decisões nacionais, num processo de 
cos, de alguns Estados da Federação e de muitos Municf- marginalização que não poupou nem mesmo o Par-
pios do País, mas sim de todos os Estados e de todos os tido do Governo. 
Municípios brasileiros, visto_ que a reforma tributária aí Agora, com a proposta do Presidente da Re-
colocada atende apenas parCialmente a os interesses na· pública para um entendimento entre os partdidos, 
cionais. ainta que limitado inicialmente aos problemas dos 

Um movimento maior, mais significativO~- mais ex.~ salários, do emprego, da inflação e do déficit públi-
pressivo, uma movimentação geral deve ser feita., com a co, abre·.se uma nova e promissora prespectiva, cujo 
participação, não apenas dos prefeitOs-; mas de todos os alargamento cabe aos partidos e ao Congresso Na-
Governadores à frente, mabiüzando-se todas as forcas clonai buscar, com a seriedade e o empenho nas di~ 
políticas do País, a fim de que venham ao Congresso Na~ mensões da responsabilidade histOrica que a expec~ 
cional todos os representantes de todos os Estados, e tativa nacional lhes atribui. 
aqui em uníssono, possamos oferecer ao Poder Executi· Diante dessa perspectiva, avançamos na dispo~ 
vo aquilo que as forças políticas entendein que é o mini~ sição de aceitar a transição política, trabalhando as-
mum minimorum, para atender às necessidades dos Esta~ sim o êxito dessa primeira etapa de entendimento 
dos e dos Municípios brasileiros. (Muito bem! Palmas.) que, uma vez efetivado, conduzirá sucessivamente a 

0 SR. PRESIDENTE (li!noir Vargas)- Concedo a novos passos, concretos e decisivos, até o coroa-
palavra ao nobre Senador Roberto Saturnino, que falará menta do processo de redemocratização do Pals, as-
corno Líder. ·pirãção maior de todos os brasileiroS: No plano ex~ 

terno, essa trégua reforçaria a posição do Brasil 
frente a seus credores. No contexto nacional, permi
tiria repaitir de forma justa, e por isso mesmo con
·sentidi e I(:gitimada pelos partidos e pelo Congres
so, os sacrifícios que se revelam inevitáveis. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PDT- RJ. Como 
Líder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Quero dar conhecimento à Casa e fazer com qUe cons- _ -
te dos Anais do Senado Federal o d_ocumento elaborado 
pela Bancada Federal do PDT nas duas Casas do Con
gresso Nacional e que tem o seguinte texto: 

DA BANCADA FEDERAL DO PDT À NAÇÃO 

O País pode esperar. A expansão incontrolável 
da miséfía no Nordeste e nos grandes centros urba
nos, cria c'ondições faVoráVeis à convulsão social e 
ameaça a unidade da Nação. É hora de agir -e rá
pido - porque a indiferença e a omissão podem 
conduzir o Brasil por caminhos estranhos ao seu 
passado e à sua vocação histórica. Voca~ão que 
consiste em construii\ com- õ esforço e sacrifício que 
forem necessários, mas sem ódios, uma Nação forte, 
justa e democrática, à altura do seu grande povo. 

Algumas reformas políticas deverão ser encami~ 
nhadas nesse encadeamento de transição como o 
restabelecimento das eleições diretas para a Presi
dencia da República, para as prefeituras das Capi
tais e do Municípios de segurança, e a supressão das 
restrições que ainda subsistem à livre organização 
partidária e sindicaL Vencida a etapa mais aguada 
da crise, o novo Congresso Nacional, eleito em 
1986, teria poderes constituintes para reorganizar, 
em bases duráveis, a vida política nacional. Víd_a 
pol_ítca que, da( por diante, retomaria o __ s~ curso 
normal, caracterizado pela separação natural e be
néiíca entre os partidos que compõem Governo e 
a'Q"ueles que se situam na Oposição. Condição essa 
necessária para que as orgar1izações partidárias se 
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apresentem, diante da opinião pública, com a niti
deL ideológica indispcnsáye! à manifestação correta 
da vontctde popular. Será então o momento de cada 
corrente apresentar seus próprios projetas c progr::~
mas de longo prazo buscando ganhar, pelo conven
cimento, a adesão da sociedade. Hoje, repetimos, 
agora, a nossa preocupação maior é identificar os 
pontos de convergéncia capazes de unir a Nação 
nUm programa de salvação. 

Com um entendimento nacional efetivo e não 
apenas retórico, a solução da crise se tornará possl
vel e menores serão os seus custos sociais e politicas. 
Sem esse entendimento, o destino da abertura políti
ca é incerfo e os próximos meses e anos serão mar
cados por ameaças e sobressaltos permanentes. E o 
Brasil continuará a apresentar ao mundo, a imagem 
de uma Nação ír1capaz de mobilizar sua vontade 
política e seus consideráveis recursos humanos para 
enfrentar a crise. 

Forçoso é reconhecer, também, que nenhuma 
tentativa de reorganização da vida brasileira será 
bem sucedida sem o equacionamento adequado da 
dívida externa, que hoje ameaça a soberania nacio
nal, paralisa a economia, impulsiona a inflação e 
exacerba as tensões soclais. 

E falsa a visão transmitida pelo governo de que a 
divida explodiu, como bomba imprevista, levando 
subitamente a Nação à ruína. A dívida é mal antigo, 
que ao longo de vários anos vem corroendo nosso 
organismo económiCo e se acumulando perigosa
mente, apesar das advertências de todos os setores 
progressistas do país. 

t verdade que condições ex.ter.nas adversas, tais 
como a deterioração das relações de troca do Brasil 
no comércio mundial, a elevação dos juros interna
cionais e a valorização do dólar Contribuíram para 
aumentar consideravelmente o valor dessa dívida. 
Sendo que os dois últimos fatores surgiram como 
decorrénda de um programa de reajustamento da 
economia norte-americana administrado à revelia 
dos interesses das demais Nações. Mas quase tudo 
teria sido evitado, caso não se impusesse ao país um 
modelo económico distorcido, dependente do exte
rior e para ele vOltado, alimentando com enorme 
desperdício de recursos, diversas obras faraónicas e 
ínútêfs-; toêidlls pda incúria administrativa. 

Aos olhos do PDT. a dlvida externa é por isso 
mesmo, duplamente espúriã. Espú-ria, no plano.exe
terno, porque resulta, em boa medida, de condições 
artificiaiS óo- me-rcaao financeiro internacional, cría~ 
das para atender às necessidades específicas da eco
nomia norte-americana e, no âmbito interno, por· 
que a Nação jamais fOi chamada a opinar, através 
de seus- representantes legítimos no Congresso, 
sobre o uso mais apropriado para os enormes recur~ 
sos que foram obtidos no exterior. Não Obstante, 
essa divida deve ser reconhecida dentro das tra
dições brasileiras, pois envolve a credibilidade do 
país perante a comunidade internacional. 

Deve ser paga, porém, dentro de nossas possibili
dades, de tal forma que o Brasil possa retomar seu 
desenvolvimento e sair da crise, sem arranhões na 
sua soberania. 

Estima-se que, neste ano, o Brasil terá que pagar 
12 bilhões de dólares, somente a título de juros 
sobre empréstimos do passado. Isto representa, em 
números redondos, o dobro do saldo da balança co
mercial, apesar de tudo o enorme sacrifício que fa
zemos para aumentar as exportações e reduzir im
portações. Além disso, se consideravelmente o défi
cit da conta de serviços (juros não incluídos), que 
deverá situar-se entre _3,5 e 4 bilhões de dólares, fica 
evidenciada a total impossibilidade de pagamento 
nas condições atuais. 
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Assim, se não obtiver novos prazos de amorti
zação e Juros adequados, o BraSil ficará as-nxiado e 
impedido, por muitos anos, de constituir reservas 
em moedas fortes, o que é inaceitável para um país 
com sua importância e dimensões, além de represen
tar séria ameaça à soberania nacionaL Sem falar na 
evidência de que a economia brasileira já não supor
ta novas contenções nas importações, sob pena de 
ser paralbada a produção de diversos artigos, bens e 
serviços essenciais, explodindO o desemprêgo em 
proporções trágicas. 

O PDT acredita que a declaração de uma mora
tória unilateral seria capaz de convencer nossas cre
dores da impossibilidade de impor ao Brasil con
dições abusivas -de pagamento da dívida. Na suces~ 
são dos passos do entendimento político nacional, 
será possível por em prática uma nova polftlca eco~ 
nômica para o país, incluindo um plano de paga~ 
menta condizente com a grave situação económica e 
social da nação. O PDT não exclui, no entanto, ore
curso e outras formas de negociação, desde que elas 
resullem em compromissos que sejam cotnpatíVeis 
com a necessidade de retomada do crescimento eco
nómico com mãis conteúdo sOCial, não implicando 
assim, em compressão, ain-da maior, dos padrões de 
consumo, já perigosamente baixos, da população 
brasileira. 

Na verdade, uma expansão económiCa sustenta
da, ainda qu_e modesta em seus primeiros passos, ê 
um objetivo que se impõe- à Nação. Representa, an
tes de mais nada, a única garantia efctiva de que o 
país terá' condições, algum dia, de pagar a dívida 
que acumulou. Sem crescimento económico, o es
forço de aumento das exportações acarretará maio
res restrições ao consumo e diminuição da capacida
de de investimento da Nação brasileira. 

É preciso combater a recess~o que se aprofunda 
para criar, os empregos capazes-de absorver, a cada 
ano, o contingente de jovens que ingressam no mer
cado de trabalho e para impedir que continue a se 
alastrar, de forma alarmante, o desemprego e o su~ 
bcmprego daqueles que, há apenas alguns anos, 
contribuíam para a prosperidade do país. 

Mus não bus_ta começar a criar, desde já, as con
dições para a retomada do crescimento económico. 
É preciso adotar um trutamento de choque contra o 
des.emprcgo. Enquanto não se recuperar, de forma 
satisfatória, a atividade industrial, será necessário 
que o governo tenha, também, um programa emer
gencial de geração de empregos através de investi
mentos em habitação, saneamento e obni.s públiCaS, 
de grande alcance _social. 

É preciso reconhecer, por fim, que a recuperação 
de um nivel adequado de atividade cconõmlca é in
dispcnsCwcl ao próprio saneamento das finanças do 
governo. Só a retomada do_ crescimento propiciará 
ao Estado os recursos de que precisa para atender às 
imensas carências da populaçüo brasileira, de que o 
drumu do Nordeste é um exemplo pungente. 

A situação nordestina põe cm relevo, de forma 
dramúticu. as falhas e distorções que caracterizam a 
utilitaçiio dos recursos públicos no Brasil. A prefe
rência por projetos faraónicos, de baixíssimo signifi
c:.u.lo social, contrasta com a incapacidade do gover
no de dotar o Nor_deste brasileiro de __ condições 
minimus de sobrevivência ao fenômeno da seca. O 
Nt)rdcste deveria ser prioridade nacional. E as lide
ranças políticas não podem furtar-se a dever se mo
hilit.ar as vontades, de estimular o sentimento de so
lidariedade que existe cm nosso povo, de pressionar 
as autorid<1des do governo para a tarefa de resgatar 
du miséria c do_ s_ofrimento milhões de irmãOs nor-

, dc'itinos. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 
- --- -

Cumpre reconhecer, de início, que o esfot'Ço do 
governo em favor do Nordese tem sido insuficiente 
e rriãl orientado. A industrialização deveria ter sido 
acompanhada de uma reforma fundiária e de um 
pfogiama destinado a garantir um mínimo de recur
sos hídricos para a região. As iniciativas oficiais na 
área rural concentraram-se em projetas com Preten~ 
sões modernizantes que levaram ao agravamento da 
estrutura fundiária na região, a uma acentuada pro
letarizaçào de pequenos produtores, tornando-os 
mais vulneráveis às l_ongas estiagens. A Nação exige, 
para o Nordeste, não apenas medidas urgentes de 
Carãter assistencial mas, sobretudo, soluções defini
tivas que permitam a milhões de nordestinos viver 
com dignidade e contribuir, com orgulho para a 
prosperidade do País. 

Nosso Partido representa rião só as tradições do 
trabalhismo autêntico, como também a presença do 
Táeaf sOCütlista na vida pOlítica brasileira. A ordem 
social justa e livre, pela qual lutamos, tem como 
traço fundamental o bem-estar e a melhoria das 
condições de vida da imensa maio-ria do povo brasi
leiro, que são as famílias trabalhadores. 

Por tudo isso, não podemos ficar indiferentes às 
condições de desemprego, fome e miséria em que o 
nosso povo se encontra, como também podemos ca
lar quando percebemos que todas as conquistas dos 
trabalhadores - acumuladas desde os governos de 
-Yargas, Kubitschek e Goulart- vêm sendo supri~ 
midas sistematicamente. 

Chocava-nos verificar que o governo pr~tt~ndeu 
fazer com que reca:ísse sobre os trabalhadores a 
mai9r parte dos custos de sua política de combate à 
inflação, enquanto persistem, e até mesmo se am
pliam, como no caso das exportações de manufatu
rados e da assistência ao mercado financeiro, os be
neficias de caráter inflacionário prodigalizados a 
outros setores da sociedade. A fórmula de reajuste 
salarial, prevista no Decreto-lei n9 2.045, que pro
-pugnamos seja logo 'revogada, é injusta absurda e 
inaceitáveL Mas como se não bastasse essa ampu
tação do poder de compra dos assalariados, Q . .... ex
pu~go do INPC" e a aceleração do processo de alta 
dos preços, em particular dos gêneros de primeira 
necessidade, contribuem, ainda mais, para agravar a 
situação dos assalariadoS de baixa renda. 

Defendemos a obrigatoriedade, mediante instru~ 
menta legal apropriado, da reposição integral do 
poder aquisitivo dos salários, enquanto a legislação 
trabalhista não garantir a autonomia sindical e o li~ 
vre direito de greve, condições indispensáveis ao 
fortalecimento dos sindicatos de trabalhadores. Sem 
sindicatos fortes não há como aceitar a sugestão, de 
setores do partido do governo, para que se adote a_ 
livre negociação salarial. 

o-combate à inflação deve, no entender da ban~ 
cada do PDT, passar necessariamente pela ievisão 
drástica da política de subsídios e isenções fiscais, 
pela reformulação profunda de todo o sistema fi~ 

nanceiro do país e pela adoção de políticas fiscais e 
monetárias capazes de contribuir para a redução da 
taxa real de juros, cujo nível, abusivamente alto, re~ 
presenta, hoje, o principal fator de elevação do cus~ 
to das empresas. 

A luta contra a alta dos preços requer, também a 
execução de uma r:eforma tributária que atenda, si~ 
multaneamente a três objetivos: 

1) Elevar a arrecadação tributária que, nos últi
mos anos, tem s_e reduzido como percentagem do 
Produto Nacional sem que recaia essa elevação 
sobre a população de baixa renda. 

2) _Distribuir de (ormã.- mais jUsta a carga tribu
_tária que, hoje, recai principalmente sobre a remu~ 
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neração dos assalariados. Para tanto, seria preciso 
ampliar a taxação sobre os ganhos do capital, cm 
particular no que se refere aos rendimentos prove
nientes do mercado financeiro, e instituir O in1posto 
sobre heranças e doações. 

3) Aumentar a participação relativa de Estados 
e Municfpios na receita tributária da União. 

A elevação da receita fiscal é condição essencial à 
administração mais eficiente da dívida interna, cujo 
crescimento explosivo, ao mesmo tempo em que 
onera os cofres do Estado, atrai parcela considerá
vel da poupança privada nacionaL Para reduzir a 
pressão que Q_ ~'giro" da dívida interna exerce s_obre 
o mercado financeiro, a melhoria de seu perfil a tua!, 
mediante a substituição comPulSória de uma parte 
dos títulos em circulação por bónus de maiOr prazo, 
é iniciativa que se impõe._ 

Finalmente, ainda no que diz respeito ao comba~ 
te à inflação, é preciso ressaltar a necessidade de 
conferir à agricultura e, sobretudo, à produção de 
alimentos, caráter prioritário. Infelizmente, as es~ 
tatísticas agrícolas mostram que, na última década, 
as lavouras de abastecimento interno regiSüãáim 
expansão bem menos sigriificatíva do que os culti~ 
vos de exportação. Esse desequilíbrio, foi reforçado 
pelo caráter indiscriminado dos incentivos governa~ 
mentais destinados ao setor. Sem uma- vinculação 
mais direta entre a concessão do subsídio e a pfo
dução de alimentos, os beneficias cOncedidos pelo 
governo fluíram, naturalmente, para as atividades 
que ofereciam melhor lucratividade, no caso as la~ 
vouras de exportação. Tudo isso requer reformu
lações o que inclui uma nova política de preços, de 
terras, de reforma agrária, e mesmo de créditO. Re~ 
formulações que não se farão sem ferir interesses 
constituídos, privilégios sedimentados no clientelis~ 
mo político, vícios de comportamento que jâ se irl~ 
corporaram aos hábitos de pessoas e instituições. 

AS empresas-estatais-brasileiras têm se constituí~ 
do,_ ao longo do tempo, em instrumento poderoso 
de nossa independência económica, ao manter em 
mãOS -brãSih!iiaS, o controle de matérias-primas, 
bens e serviços estratégicos e, assim, proteger o país 
contra as investidas de interesses externos. 

Essas empresas vêm, ao mesmo tempo, exercen~ 
do ã função - indispensável, numa região pobre e 
carente de recurso_s como a nossa- de d_esencadear, 
induzir e sustentar o desenvolvimento económico 
do país, corrigindo com a sua presença as naturais 
flutuações e desequilfbrio.s de uma economia de 
mercado. 

Contudo, como não poderia deixar de ser, o au
toritarismo dos últimos anos, acabou por atingir a 
vida dessas empresas. Sem a obrigatoriedade de 
prestar contas à opiniãO pública ou de submeter-se a 
um planejamento integrado, vários de seus dirigen~ 
tes impuseram a funcionários e técnicos, desconsi
derando competência e experiência, métodos de tra
balho e regulamentos discricionários. O desperdício 
e a insensatez de projetas imaturos ou megalo
maníacos contribuíram para abalar a solidez de 
muitas organizações estatais, anteriormente bem 
administradas. 

Nosso Partido não se alinha com os que defen~ 
dem a desestatização indiscriminada, a pretexto de 
corrigir as irregularidades que certamente existem. 
As·empl·-es-as públicas foram criadas com os recursos 
da sociedade, para servir à- j>ocicdade. Portanto 
nada mais natural que submeter as estatais ao _con~ 
trole da sociedade, através do Congresso Nacional. 
Por conseguinte, defendemos a votação de um Esta
tuto das Est::~tais, através do qual o Poder Legislati
vo poderá delimit::~r, discip_tinar e fiscalizar as ativi~ 
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dadcs dessas empresas, ficando toda a Nação infor
mada sobre a qualidade da sua gestão, seus planos, 
suas inversões, receitas c custos, sua i>olftica funcio
nal. Esse Estatuto substítuTfia os Decretos-lei n9s 
2.036 c 2.037. cuja rejeição corisidCrâinos pOnfó -eg: 
sencial de entendimentO. 

O PDT reitera, ainda, a necessidade de manter 
sobre controle estatal os setores econômicos estraté
gicos do país (insumos básicos, petroquímica, com: 
puladores, telecomunicações, mineração, energia e 
sistema bancário) assim coniO, grande número de 
entidades c instituições âas áreaS SO-Cial e cultural. 

Abordamos, ao longo desse pronunciamento, 
sete questões: a renegociação da dívida externa; a 
retomada do crescimento económico,- voltado para 
as necessidades fundamentais do povo, a começar 
pela educação e alimentação das -crianças; o comba
te à inflação sem prejuízo do poder aquisitivo dos 
assalariados; a necessidade de encontrar soluções 
adequadas para o Nordeste.; a reforma tributária; o 
controle_das estatais pela sociedade, as questões Íns
titucionais, cOrripiecnderi-do as eleições diretas para 
Presidente da República, a liberação da organização 
partidária e a convocação de uma Constituinte. São 
os pontos para os quais, a nosso ver, os partidos 
políticos e o Congresso Nacional devem procurar 
soluções de consenso capazes de contribuir para ti
rar o país da profunda crise econômica, social e 
política em que se encontra. 

Que esse trabalho de elaboração de consensos co
mece pelo campo balizado na convocação do Presi
dente Figueiredo, nós aceitamos, na convicção de 
que a constituição de um patamar de entendimento 
é a obra mais segura para se atingir o patamar se
guinte. 

Não há como fugir à responsabilidade que in
cumbe à classe política br;;tsileira. Sem a sua partici
pação decisiva, sem o seu exemplo de patriotismO e 
desprendimento, estarão bloqueados os caminhos 
que levam à construção da sociedade socialista e de
mocrática que, repetimos com certeza, constitui a 
aspiração maior do povo brasileiro. 

Sr. Presidente, este foi um pronunciamento_elaborado 
pelos Deputados e e pelo Senador do PDT, como docu
mento de princípios para um entendimento que se inicia 
ou a tentativa de entendimento que se iriicia, a partir do 
pronunciamento do Presidente da República, te!ltativa 
esta que nós recomendamos, nós demandamos, nós exi
gimos várias e sucessivas vezes desta.Tribuna, afirmando 
que só o entendimento entre os Partidos conduziria à 
Nação à saída da profunda crise em que está metida. 
Agora, com esta atitude nova do Presidente, abrimos a 
nossa disposição para um entendimento. Divulgamos 
este documento de princípios, e a partir da próxima se
mana, no meio da próxima semana, ou senão no fim da 
próxima semana, estaremos em condições de apresentar 
a todos os Partidos políticos um rol, uma lista de sugesR 
tões concretas, de sugestões objetivas, cOmPreendidas na 
área balizada pelo pronunciamento do Presidente FiR 
gueiredo, isto é, compreendendo tão-somente neste pri
meiro passo de entendimento, as questões do emprego, 
d9 salário, do déficit público e da inflação sugestões qt.ie, 
a nosso ver, seriam aquelas capazes de resolver o proble
ma da inflação e do déficit PUblico serii que os sacrifíciOs 
recaiam sobre os assalariados e sobre a população de 
baixa renda em particular. Essas soluções existem, e é 
uma questão de decisão Política exeCutá-las, pô-las em 
prática, ao invés de rriais uma -vez se Pretender passar a 
fatura ou o custo maior à classe trabalhadora, hipótese e 
alternativa que nós não aceitamos. E só Vemos possibili
dade de entendimento, na medida em que o próprio Pre
sidente da República se dispõe a retirar ou a revogar o 
Decreto 2.045 e a mudar a sua estratégia e a sua fórmula
de combate à inflação, aproximando-se daqueles cami-
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nhos, daqueles rumos que nós temos defendido e temos 
profligado aqui desta tribuna. 

Assim é que vamos apresentar aos Partidos no Con-
- grcsso Nacional, aos Partidos nossos irmãos da Opo

sição, como ao Partido do Governo, a nOSsa lista de pro
posições concretas, abrangendo uma lista ampla como 
deve ser a_b~e-desse entendimento, porém uma lista li
mit'!_da, __ como eu disse, ao campo balizado pelo pronun
ÇEtffiCnto do Presidente da República. 

-0 Sr. Virgílio Távora- Permite V. Ext um aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Ouço, com mui
tÓ-pra"zef, O nOb-ré Senador Virgílio Távora. 

O Sr. Virgílio Távora- Inicialmente, nobre Senador, 
vamos nos congratular pela resposta, não evasiva, m3s 
bem positiva, -com c'ujos termos, óbvio, nem sempre con
cordamos que o PDT dá a uma proposta governamental. 
Número do"is, nossa alegria ainda é maior, eminente Se. 
nado r, porque sem tirar o mérito dos demais coadjutores 
da formulação da resposta que, no momento aqui ouvi
mos COfif !anra atetição, detectamos dedo de V. Ex' do 
ro-rr:feço atê o fim da mesma e até a ordem das questões é 
exatamente aquela apresentada no discurso de V. Ext, do 
-dia 13 de setembro. Fora a questão constitucional, ve
mos-o-spontos que V. Ex• apresenta, na ordem: renego
ciação da dívida externa; retomada do crescimento; com
bate à inflação; reforma tributária- aí mudou um pcu
co a s~qüência, mas não a enumeração - controle das 
estatais; maior atenção ao N ardeste, Mas, eminente SeR 
nadar, o momento que atravessa o País realmente estâ 
precisando de gestos como esse do PDT. Acordo signifi
ca_juStamente o-entendimepto sobre questões que, defen
didas so.b prismas opostos muius vezes, é conseguido 
pela cessão de cada qual, com um pouco naquHo que se 
considera o mínimo necessário. Acordo é isso. O Gover
no, realmente, dando a abertura, com a possibilidade da 
modificação do Decreto n~> 2.045, e daqueles que lhes são 
prati~a!llente ligados, que são os Decretos n9s 2.036-e 
2.037: ProporCiona essa esplêndida ocasião de toda a 
Nação b~asíleira poder realmente, através dos s_eus re-. 
presentantes_ mai~res, se s~tar à 1pesa e- procurar so
lução para um problema que aflitivo o é por demais. 
Nio _quer~m-os empanar aquLo brilho gesse documento 
ãpreserltado- p-elo PDT; que com pequenas_notas chama 
~ a_tenção da Casa para o que representa, no momento de 
hoje, um grito de independência, um grito de moratória 
Ot;I o termo que quiserem, dentro da atuaLsituação, no 
i~stante em que v_ Ex• pronuncia sua oração e nós o 
aparte que no momento_a sua generosidade nos permite 
ser -~do, para mostrar que exa~amente, pelos estudos 
feitos, itê as carribiais daS nOssãs exportàções sofreriani 
Õ Perigo, no momento, do confiscç). Será q.ito que ê bom 
J)agar para ver o que sucede. Mas, às vezes, pode suceder 
como aquele nosso patrício que queria saber se havia ga
solina no depósito; e tinha ... e_dele não se teve mais noti
cia. Assim, ê a mesma c~isa: nós poderfamos dizer num 
estudo _ _bem sereno, bem frio, que foi uma felícíaade já 
muito grande para o Pais o que no momento se conse
g~:~iu para poder fechar essas contas do ano de 1983. E 

- mais uma vez nós n~o virtarnp~ aqui, e o dissemos, sç 
~ão-nos e-n-ganamos, em ·apãrte ao discurso do nobre Se
nador Itamar Franco, que ~tá à sua esquerda, que não 
iríamos iludir o Plenário. A renegociação que estamos 
fazendo, é renegociação, em 1983 ê 1984, de principal; 
p_ã"ç)dejuros. Como y. Ex', a.doraríamos fazertambém a 
renegociação dos juros, que estão pesando muito. Mas, 
no momento, o que se está procurando obter fazer êu.ma 
tomª"da de fôlego, criar um mínimo dç reservas camQiais, 
para então passarmos para_ uma grande renegociação. 
Renegociação, segundo o que entendemos, é renegociação 
de capital de juros. Desculpe-nos o alongado do aparte, 
maS de8ativa~se ele a nos congratularmos com V, Ex• e 
dizeTinos q~e vamos começar a agir na próxima semana 
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e ao mesmo tempo dar-lhe notícia a V. Ex• acerca de 
nosso trabalho com um sobre o Estatuto das Estatais:. EsR 
peramos que do seu lado esteja adiantado, como prome
tem nossos assessores estar do lado de cá, de maneira 
que poderíamos apresentar, numa ocasião excelente 
como esta, de entendimento, algo que seja de pronto de
batido. Este Plenário não é um fórum de debates? Então, 
co"mecemos, a ocasião é impar. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Nobre Senador, 
muito agradeço Õ-apatte de V. Ex• e reafirmo, como dis
se que a nossa disposição é a de sentar a essa mesa com 
toda a isenç_ão. Não quero nem_ discutir com V, Ex', ago
ra, o problema da dívida externa, exatamente para manR 
ter o clima _de entendjmento. 

Con-tinuo a achar, nobre Senador, que não escapamos 
d.a moratória, porque esta é a única solução, e quanto ao 
problema dos juros, ainda que se renegocie o principal, 
que se ganhe um prazo maior para pagamento do princi
pal, os juros vãO asfixiar e economia brasileira. 

M<ls, não quero entrar nesse assunto agora ... 

O Si-. Viigilio Távora- Estamos dizendo a V. Ex• de 
nossas apreensões - não neste ponto, sobre o qual até 
concordamos - as apreensões, que apresentamos aqui 
na Cas<l, Deixamos bem claro: quando alguém vem di
zer, .. nós Já lutávamos tanto pela renegociação", digo 
que, lamentavelmente, o que está se renegociando é o 
principal, obtendo recursos para pagar os juros. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Mas, acho que se 
~ormos capazes, como espero que sejamos capazes, de 
encontrar assim um campo de convergência nesses pon
tos relativos à inflação, a empregos, etc. nós daremos 
uma demonstração a esta Nação de maturidade política, 
de responsabilidade. Daremos uma demonstração inter
nacional da capacidade de entendimento político entre 
os brasileiros, para enfrentarmos os nossos problemas 
também neste campo externo, e estaremos abrindo sim, 
os caminhos para a saída desta crise. Por isso, a nossa 
disposição, o nosso estado de esPírito é realmente o de 
isenção, reconhecendo o aspecto extremamente constru
tivo çlo gesto do Presidente da República. Nós o critíCa
mos tanto aqui, até ailteontem de tarde, no dia em que o 
Presidente, à noite, fatia o pronunciamento, durante à 
tarde, na sessão do Senado, fizemos uma crítica até mui
to dura, incisiva, à própria figura do Presidente. 

-En-tretanto, desde o momento em que o Presidente se 
dirige a Nação, e abre com o seu gesto, a possibilidade de 
um entendimento políticO entre os Partidos, dispondo-se 
a retirar aquele pon1o, que era o principal ponto de atri
to do momento, o 2.045, abre-se uma perspectiva. 

Cabe a nós preencher esta perspectiva com o sentido 
de responsabilidade, de isenção e de espírito público, 
espírito público que é o que eu acho que todo o País está 
esperando de nós. 

O Sr. Virgílio Távora- Permite V.Ex' um aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Pois não. 

O Sr. Virgílio Távora - Eminente Senador, que tal 
umas.s_ugestões para V. Ex• se distrair no fim da semana, 
nas suas elocubrações mentais? Fique pensando alguma 
coisa sobre a introdução expHcita do redutor que hou
ver, na correção monetáiia de todos oS ativos firiaitci:i-

. ros, de modo a.compatibilizá-los com o substituto que 
vier ao 2~045, etc. Que tá.l esta outra da dívida pública fe
deral nos próximos anos ter rolagem ~utomática e força
d_a[ N_a maturação das ORTN, uma troca por exemplo, 
a_utomádca por outras sem cláusula catTibiaJ? Obvio, não 
estamos falando em nome do Governo, sempre dentro 
daquelas discussões que manteffios um com o outro, na 
pesquisa da melhor solução. Que tal, também, uma rola

_gern_ da dívida pública estadual, em pelo menos 50% pre
vistos para Os próximos doiS anos? que diria -V. Ex' da. 
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imediata- com isso sabemos que V. Ex• vai concordar 
- conversão do endividamento das estatais federais, 
atuando principalmente na área energética e na área si
derúrgica, em aÇões via aumento de capital, com a União 
encampando-o? 

Que tal os empréstimos do banco, do qual V. Ex• é 
funcionário dos mais brilhantes- BNDES justamente 
na ãrea de insumos básicos, - energético e siderúrgico 
- na outra não, serem transformados em açõis, em par
ticipação do capital dessas· empresas? Que tal _:. esti-V. 
Ex• estamos certos está de acordo, um adicional fortíssi
mo - a adoção do imposto sobre os ganhos inflacio
nários, sejam eles quais forem, principalmente aqueles 
dos acréscimos patrimoniais e dos ganhos de capital? V. 
Ex vai pensando ncdim de semana até quando, na próxi
ma semana, ouvimos as sugestões do próprio partido 
que ficou de apresentar as mesmas até essa data ao presi
dente da agremiação. Que tal nós ja podermos apresen
tar, não mais idéias, mas um elenco concreto de provi
dências, um mdo termo entre aquilo que o governo quer 
e aquilo que a Oposição deseja, sinceramente aquilo que 
o bom senso e um pouco de conhecimento do que seja 
economia e finança, estão a ditar? 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Sr. Presidente; 
respondo o aparte do nobre Senador Virgílio Távora e 
encerro as minhas considerações. 

Quero dizer, nobre Senador, que também é o meu 
ponto de vista. Devemos partir para Sugestões concretas, 
uma listagem de providências e, quero dizer a V. Ex•; 
confirmando o estado de espírito em que me encontro, 
tudo que V. Ex' mencionou a título de sugestão pessoal, 
constitui uma direção com a qual podemos coincidir. Há 
pequenas variações aqui e alí, mas na dirf:çãO- coincide 
com o que estamos pensando. 

O Sr. Virgílio Távora - De acordo. EntendimentO, 
não é justamente cada qual ceder um pouco? -

O SR. ROBERTO SATURNINO -~Exato. O aparte 
de V. Ex• só vem reforçar a nossa convicção, de qUe -é 
possível encontrar aqui a convergência entre os -partidOS: 

O Sr. Virgílio Távora- Mais uma vez, as nossas feli
citações. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- É possível, desde 
que o COiigreSSó, os Pã:fiiâos assumam esta responsabíli
dade com independência, e, particularmente aqui, refiro
me ao Partido do Governo. Estou certo que este encon
tro de opiniões ser-á obtido para grande alívio da popu
lação e desta Nação angustiada na maior criSe-deàiii-his
tória. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.(Muito 
Bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador P~ro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON {PMDB- RS. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Inicialmente, agradeço ao Senador José Lins ter per
mitido a inversão dos tempos, já que S. Ex• pretenderes
ponder ao Líder do PDT, de quem recebemos com gran
de importância e significado a leitura da nota do seu Par~ 
tido com relação ao momento em que estamos vivendo. 

Sr. Presidente, realiza-se hoje e amanhã- inidot,~-s_~ 

ontem- no meu Estado, Rio Grande do Sul, o 14~ Con
gresso dos MunidpíãS Gaúchos, o 3~' Encontro latiria~ 
americano de Administrações e o 109 Congresso Nacio
nal de Municípios. São cerca de dois mil prefeitos e uma 
infinidade de vereadores, que estão reunidos, com a pre
sença de Governadores, Ministros, Senadores, Deputa
dos, debatendo fundamentalmente a reforma tributária. 
~ uma reunião da maior im-portânca e do mãforSignrtr-
cado, onde, informado hora a hora s-obre os debat~s lá 
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traYados, temos conhecimento de que nesse lO"" Congres
so dos Municípios Brasileiros, estão reunidos vereadores 
e prefeitOs p-ara o grande debate e que eles pretendem vir 
a Brasília pedir a reforma tributária necessária para este 
País. 

Nos primeiros debates, já deixaram cfaro (:fue a si
tuação dos municípios de todo o País não consegue mais 
resistir à hora que estamos vivendo, e desejam insistente
mente a aprovação de uma reforma tributária ainda nes
te ano. Pretendem, inclusive, acampar mais uma vez em 
BrasHia para, prefeitos de todos os municípios, eXigirem 
a refonna tributária. 

Ainda agora, o Senador Líder do PDT, Roberto Sa
turnino, apresentava como um dos itens indispensáveis 
para a hora que estamos vivendo exatamente este, o da 
reforma tributária. Assistinlos aíi'tda, há alguns dias 
atrás, à realização de um Congresso, reunindo milhares 
de Prefeitos, aqui em Brasília, onde eles elaboram tain
bém a CUrta de Brasília e a levaram ao Presidente daRe
públíca. Infelizmente, Sua Excelência o Senhor Presiden
te da República afirmou que praticamente neste ano a 
reforma tributária não sairá, mas apenas para o segundo 
semestre do ano que vem, para vigorar em 1985 e_deu a 
entender a possibilidade de alterações, principalmente 
no ICM estadual. Ora, Sr. Presidente, parece-nos que a 
esta altura dos acontecimentos temos praticam~nte uma 
vontade n_acíonal em torno de uma realidade que aí está. 
Já não falo dos governadores de Oposição, já não falo 
dos pre_feitos de Oposição; falo dos governadores e dos 
prefeitos d_o PDS que permanentemente estão a debater 
esta realidade. Os Estàdos estão numa situação falimen
tar e os municfpips estão numa situação de miserabilida
de. As coisas, como estão, fazem com que estejamos a as
sistir à derrocada da Federação, no sentido de que os Es
tados, absolutamente, não terão mais condições de fazer 
frente sequer aos encargos de manutenção da máquina 
burocrática do sistema. 

É verdade que o Governo vive uma crise real e concre
ta; é verdade que a situação em que vive a Nação é das 
ma,is graves; mas é verdade, também, que absurdo será 
imaginarmos que a Nação sairá da crise, que equaciona
ra os seus -prOblemas e que ela será forte se os esiãdos e 
municípios, cada dia e cada hora que passa, se limitarem 
apenas- ã: arrecadar o mínimo indispensável Para fazer 
frente aos encargos cada vez maiores que têm pela frente. 
Prin~ip'!_lmente o município; verificamos, com o passar 
dos anos, desde a reforma tributária feita pelo Governo 
em 1965, que_ a sua participaÇão na receitã naCional vem 
diminuindo ano após ano; verificamos que o município 
?~~~ _tev~ __ uma partic_ipaçã_9 concreta, r~al, justa, Õa ar
recadação nacional. É verdade que não estamos aqui 
para dizer que no passado a sua participação era a justa, 
equânime; mas, tambéin, é verdade que, se já não o era, 
com o passar dos anos, ela se deteriorou de tal forma que 
hoje está na margem do insustentável! 

E impressionante verificarmos que no Rio Grande do 
Sul- e sei que esse é o quadro nat:íon.il- prefeitos vi
vem numa situação de amargura, numa situação de pa
vor~ não sabendo absolutamente o que fazer para_ o pa
garffenro-das_ dívidas contraídas pelos seus antecessores, 
dívidas essas que, por serem feitas com base nas ORTNs, 
estão aumentando -eu diria- quase que diariamente, 
acompanhando a desvalorização do cruzeiro e a valori
zação do dólar. As receitas dos municípios, por mais -que 
aumentem, não conseguem absolutamente fazer frente às 
despesas. 

Uma refOrma t"riblltá~·ia, rnclUsive, apresentada p-o~ 
parlamentares encabeçados por representates do PDS, e 
que teve à sua frente governadores e_ líderes do próprio 
PDS, defende uma anistia no sentido de que o Governo 
assuma a responsabilídade pelas dívidas atuais dos esta
dos e dos municípios, dando a eles um prazo de carência 
dC: cinco anos_, para que possam respirar e andar. 

Sr. Presidente, parece-me, neste momento, em que no 
Município de Gramado, no meu EStado do Rio Grande 
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do Sul, reúnem~se prefeitos, vereadores do Brasil inteiro, 
e da AD_!tri~ Latina, para debaterem os problemas mu· 
nicipais e para debaterem a importância de uma reforma 
tributária, começar por Deputados e Senadores, há um 
sem-fim de projetes de reforma da Constituição e proje· 
tos de lei, alterando a distribuição dos tributos e aumen
tando a quota·participaçào dos estados e nos municí· 
pios, me parece que, no momento em que há inclusive 
uma Comissão Especial que está so-mando e unindo to
dos esses projetas para elaborar uma solução interme
diária deles todos, me parece que a resposta deverá ser 
dada pel() Congresso Nacional, para que possamos, se
não salvar, senão aperfeiçoar a situação dos prefeitos e 
municípios, possamos ao menos dar um lenitivo, dar um 
s_os, dar uma presença no que tange à situação insusten
tável desses prefeitos e desses estados. 

Por isso, Sr. presidente, neste momento em que nós le
vamos aos municípios brasileiros, no seu 16<;> Congresso 
dos Municípios no Rio Grande do Sul e ao Congress_o 
Latino-americano a nossa solidariedade, o nosso abraço 
e a nossa expectativa de que sejam felizes os empreendi
m~nto~ gue _estão equaCionando lá no Rio Grande do 
Sul, esperamos nós que a Carta de Gramado, que repre
sentará o pensamento dos prefeitos de todo_o País, tenha 
o respaldo que eles esperam, a expectativa que eles espe
ram den.tro do Congresso Nacional. 

Sei que há uma unanimidade- duvido que haja um 
Senador, que haja um Deputado no Congresso Nacional 
que não-·esteja absolutamente favoráVel e tranqüilo em 
dar o seu voto com muita alegria e com muita satisfação 
favorável a uma reforma tributária- mas sei também 
da pressão no sentido de que por parte do Governo Fe
dera( sofre a Bancada do PDS, e as dificuldades que ela 
tem no sentido de ver de um lado o Governo (imítando a 
sua liberdade de decidir-se com relação à essa matéria. 
Espero que da mesma forma com que o PDS apresentou 
a sua emenda de reforma constitucional, estabelecendo 
uma ampla reforma tributária, onde parlamentares do 
PDS percorreram o Brasil e onde Governadores do PDS 
e Prefeitos do PDS se equacionaram dando a sua integral 
solidariedade a essa reforma, eu espero que na hora de se 
definir, na hora de se decidir, na hora em que nós tiver
mos assim como ontem os garimpeiros lotando as gale
rias do Congresso Nacional, na Cârr:iara e no Senado, te
remos Prefeitos fazendo o mesmo, espero que nós tenha
mos as condições de encontrar um denominador co
mum. Talvez não possa ser tudo aquilo que eles haverão 
de reivindicar mas pelo menos que seja o mlnimo nec'es~ 
sário para qUe este Congresso corresponda à expectativa 
que os Prefeitos e Governadores de todo o Brasil deposi
tam na responsabilidade e no compromisso com o qual 
nóS Ch-egamos a esta Casa. Duvido que haja um Parla
mentar, um Senador ou um Deputado Federal que, per
correndQ o seu estado, buscando os votos para se eleger, 

-ao falar aos municípios e ao falar ao seu estado, não te
nha colOCado, na sua plataforma de luta, que haveria de 
lutar por uma reforma tributária que rrielhorasse ,a 
-quota-parte dos estados e municípios. l 

Era isto, Sr._ presidente, que-neste momento queríamos 
trazer a esta Casa, no momento em que levamos, mais 
uma vez, a solidariedade e a expectativa de que, o que for 
decidido no Congresso Nacional dos Prefeitos tenha am
paro nesta Casa e não tenha infelicidade de_ dormir nos 
arquivos onde projetas de tantos e tantos, inclusive al
guns meus, estão aí, na expectativa de encontrarem um 
momento para que possam ser votados. 

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

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Eunice Michiles - João Castelo - Eneas Faria. 

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

ORDEM DO DIA 

Não há quorum para deliberação. 
Em conseqüência, as mãtérias côilStailtes dOiííêns n~'s 

I a 6, Projefo de Lei da Câmara""' I 10/83, Requerimen
to n9 793/83, Projetas de Lei do Senado_ n~'--280/80, 
39j83, 70/83 e 337/81, respectivamente, pendentes de 
votação, deixam de ser submetidos ao Plenário-, "ficando 
sua apreciação para a sessão ordinária da próxima 
segunda-feira. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Passaremos, 
pois, ao item n~' 7: 

Discussão, em primeiro-turno (apredação preli
minar da constitucionalidade, nos termos do art. 
296 do Regimento Interno_), do Projeto de Lei do 
Senado n~' 21, de 1983, de autofia dO senador He-nri
que Santillo, que dispõe sobre a redução do preço 
do álcool para venda a proprietáiios de veículos de 
aluguel empregados no transporte indiv1dual de 
passageiros, mediante subsídio, nas condições que 
especifica, tendo 

PARECER, sob n~> 710, de 1983, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucio

nalidade. 

Em discussão o projeto, quanto à constitUcionalidade. 
(Pausa.) 

Não havendo oradores, declaro encerrada a discussão. 
A votação fica adiada para a próxíri1a sessão, em vir

tude da falta de núinero. 

O-SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Está esgota
da a matéria constante da Ordem do Dia. 

Concedo a palavra ao nobre Senador José Uns. 

O SR. JOSt UNS PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, 
SERÃ PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- CõncC:âO a-
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS - BA. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Si. Presidente,'Srs.-Se-nii.
dores: 

O discurso do Presidente- João Figueiredo, em cadeia 
nacional de televisão, na llftíin-a 4' feira; despertou sim
patias, elogios e vontade de colaboração entre parlamen
tares governiStas e oposicionitas- e, pai-a riiim também, 
foi motivo de grande satiSf8.ção_política. 

Há muito tempo, vínhamos conclamando as autorida
des a não darem prevalência à campanha sucessória, ten
do em vista a gravidade do momento e os nossos proble
mas de ordem econdmica, que demandavam soluções rá
pidas, eficazes e isentas do favoritismo e das preferên
cias, que as lutas pelo poder sempre tendem a prodUzir: 

Há muito;- vínhariws pugnando pela necessidade de 
negociação polífíca no Congresso, essencial para que se 
pudese aprovar, pelo voto e não por decurso de prazo, 
não só o Decreto-lei n~' 2.045, cOmo qualquer outra me
dida menos popular e, contudo, necessária para a re
dução da inflação, do déficit público e do desemprego. 

A fala presidencial feZ renascer em nóS ·a ·esperança _de 
que soluções factíveis e boas surgirão da negociação par
lamentar, do sincero intercâmbio de pontos de vista da 
situação e da oposição, sem cartas marcadas e sem ques
tões fechadas ou pontos inarrcdáveis. 

O Congresso pode e dl!ve sà fonte das decisões nacio
nais importantes. As soluções propostas aos grandes 
problemas, pelos parlamentares, certamente não terão" a 
marca tecnocrática doS ministérios especializados, mas 
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serão dotadas de espírito prático, do senso das realidades 
e de melhor pc<ccpção dos verdadeiros interesses nacio
nais. 

Não há dúvida de que um Congresso Nacional fortale
cido e respeitado, saberá encontrar os caminhos capazes 
de prevenir ou de solucionar os vários tipos de crises e de 
infortúnios, capazes de abular a Nação. 

O partido do Governo, o PDS, não deseja mais ser um 
mero expectador de sua tJ.tuação adminishativa. Nem 
podeopenrianecer por mais tempo como um simples cá
responsável pelos erros da administração. 

O PDS exige o papel de co-participante e de agente 
·ponderável, capaz de influenciar nas grandes decisões de 
ordem política, econdmica e soc:ial. 

É evidente que, sem um mínimo de coesão interna e de 
unidade, ele não conseguirá atingir tão importante meta, 
vez. que não será apto, nem mesmo, a traçar os rumos ou 
os caminhos de sua estratégia política. 

O diálogo proposto anteontem pelo Presidente Figuei
redo tem de começar em casa, isto é, entre o Governo e o 
seu próprio partido. E só depois de amplo e sincero en
tendimento recíproco é que será possível falai-se em ter
mos de negociações e aproximações entre o PDS e as de
mais agremiações políticas para se produzir, finalmente, 
a necessária via de comunicação entre os partidos, na sua 
totalidade, e os homens responsáveis pela área económi
ca. 

Obedecidos determinados pré-requisitos, as nego
ciações e ãs composições-poderão realizar-se, desde que 
as posições não se radicalizem. 

Os parâmetros do diálogo devem ser, evidentemente, 
aqueles fenômenos que a todo~ preocupam, a saber, a in
flação e o déficit público e a necessidade de combatê-los 
com medidas rápidas, eficazes e de consenso nacional. 

Aliás, as notícias que nos estão chegando, nestes últi
mos dias, parecem maiS animadores, em matéria de ne
gociações de nossa dívida externa. Unia renegociação de 
nossos compromissos, que poderiam ser cumpridos num 
novo prazo de 9 (nove) anos e 5 (cinco) de carência, já 
causa certo impacto positivo e dá-nos um pouco mais de 
tempo para negociar, refletir e encontrar o caminho do 
nossp novo desenvolvimento econômico. 

Seria bom que idêntico período de carência se referisse 
- também aos juros de nossa dívida externa, o que ao que 

parece, não foi oblido. Mas, seja como for, ja é alvissa
feiro saber, pelas notícías de hoje, que as referidas taxas 
de juros sofreram alguma redução, que nos beneficia. 

·-E: gr-atific~nte constatur.que, após um fim-de semana 
repleto de boatos e algumas perspectivas sombrias no 
campo político, um outro week-end se noS afigure espe
rançoso, renovando-nos a certeza de que uma nova 
oportunidade se abre para a ação política, como uma 
nova luz surgindo no hOrizonte. 

Faço votos à_ Nação para que, atraYés do novo diálo
go, ela saiba encontrar o caminho do entendimento e do 
progresso. 

E que as alterações necessárias ao Decreto-lei n~> 2.045 
se possam fazer,- dentro de uma justa sistemática. 

Considero mesmo qu-e o ideal seria fazer retOrnar o 
reajuste salarial dos que percebem até 7 (sete) salários 
mínimos ao nível de 100% do lN PC. 

Caso este ideal não seja alcançãvel, e levando em con
sideração uma idéia que apresentei, através de um proje
to, preferiria -que se façam para os que tivessem seus sa
lários reajustados abaixo dos 100% do INPC, novos rea
justes sempre que a inflação atingir 20%, a partir do últi~ 
mo realizado. Esta medida se coaduna com a argumen
tação dos responsáveis pela polítiCa econômica, no senti
do de que, mais importante que o valor nominal dos sa
lários, é O seu valor real de compra. 

Igualm.en~e,_ dentro do espírito de uma emenda que 
a~rese_ritei aO PL 4. quando tratei da livre negociação op
faGVa-, aeSejo enfatizar que esta liberdade é um objetivo a 
ser alcançado, mas que só se efetivarja se viesse acompa
nhada de medidas legais tendentes ao fortalecimento dos 
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sindicatos, bem como de modificações na lei de greve, 
que criassem condições para os síndicatos discutirem 
com os empresários, em situação de igualdade. 

Eis, Srs. Senadores, as aspirações que nutro neste mo
mento de esperanças. 

A Nação foi convocada ao diálogo e eu espero que to
das as suas forças políticas respondam ao chamado com 
criatividade e espírito de conciliação~ (Muito bem!) 

-O SR. PRESIDENTE (lenoir Vargas) - Não há 
mais oradores inscritos~ 

O Si-. Senador Henrique Santillo encaminhou à--Mesa 
requerimento-de--infofrilações. Nos ·termos do inciso VI 
do artigo 239" do Regimento Interno, o requerimento se
rá e.Xaininado pela Presidência. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente 
sessão, designando para a sessão ordinária de segunda
feira, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n~' 110, de 1983 (n~' 946/83, na Casa de origem), de ini
ciativa do Senhor Presidente da República, que altera a 
lei n9 6.099, de 12 de setembro de_ 1974, que "dispõe 
_sobre o tratamento tributário de arrendamento mercan
til, e dá outras providências", e o Decreto~Iei nl' 1.811, de 
27 de outubro de 1980, tendo 

PARECERES ORAIS, favoráveis, proferidos em ple
nário, das Comissões: 

de Economia; e 
de Finanças. 

Votação, em turno único, do Requerimento n~' 793, de 
1983, do Senador Pedro Simon, solicitando, nos termos 
do art. 371, alínea c; do Regimento Interno, urgência 
par::r o requerimento n~> 784, de 1983, de autoria do Sena
dor Henrique Santillo, que solicita criação de uma Co~ 
missão l;special Mista que deverá ser formada de II Se
nadores e II Deputados Federais, com vigência de 120 
dias, para discutir e avaUar aspectos do contexto econô
mico, social e institucional do País. 

Votação, em primeiro turno (apreciação prelíminar da 
constitucionalídade, nos termoS do art. 296 do Regimen~ 
to Interno), do Projeto de Lei do Senado n~ 280, de 1980, 
de autoria do Senador Itamar Franco, determinando que 
a Ordem dos Advogados do Brasil opine sobre a escolha 
de magistrados que devam integrar tribunais com jUris
dição em todo o território naciollal, tendo 

PARECER, sob nY 634, de 1983, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida

de, com voto vencido do Senador José lgnácio. 

Votação, em príineiro turno (apreciação preliminar da 
constitucfonalidade, nos termos do art. 296 do Regíriien
to Interno), do Projeto de Lei do Senado n~> 39, de 1983, 
de autoria do Senador Pedro Simon, que autoriza o Po
der Executivo a conceder um abono de emergência de 
70% {setenta por Cento) para os servidores públicos fede
rais, e dá outras providências, tendo 

PARECER, sob nl' 739, de 1983, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida

de. 

5 

Votação, em prlmeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade e juridicidade, nos termos do art. 
296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado 
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n9 70, de 1983, de autoria do Senador Nelson Carneiro, 
que estabelece critério e limite para os reajustes dos 
preços de ingressos de jogos de futebol, tendo 

PARECER, sob n'i' 738, de 19&3, -da Comissão: 
- de Constituicão c Justiça, pela inconstitucionalidaM 

de e ínjuridicidade. 

6 

Votação, em primeiro turno (apreciação prelirriiriaf da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do RegimenM 
to Interno), do Projeto de Lei do Senado n"' 21, de 1983, 
de autoria do Senador Henrique Santillo, que dispõe 
sobre a redução do preço do álcool para venda a proprie
tários de veiculas de itluguel empregados no transporte 
individual de passageiros, mediante subsídio, nas con
dições que especifiCa, tendo 

PARECER, sob n~> 710, de 1983, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela inconsHtucionalidll~ 

de. 

7 

Discussão, em turno único, da redaÇão-linaf(Oferecida 
pela Comissão de -Reâação em seu Parecer n~> 865, de 
1983), do Projeto de Lei da Câmara n~" 79, de 1983, (n~> 
3.247/80, na Casa de Origem), que dispõe sobre a obriga
toriedade de aplicaçãO dos crédíios -e financiamentos- de 
organismos· governamentais e daqueles--pro-veriientes de 
incentivos fiscais, exclusivamente dos projetas para os 
quais foram concedldõs. ----

8 

Discussão, em ttfi'no únicó, da redação final (oferecida 
pela Comissãos de Redaçào em seu Parecer n~" 863, de 
I983), do Projeto de Resolução n~' !05, de 1983, que au
toriza a Prefeitura Municipal de Riachuelo, EStado do 
Rio Grande do Norte, a contratar Operação de crédito 
no valor de Cr$ 7.678.943,63 (seie inilhões, seiscentos e
setenta e oito mil, novecentos e quarenta e três cruzeiros 
e sessenta e três centavos). 

Discussão, em turno único; dã .Redação Fiilal (ofereci
da pela Comissão de Redaçào em seu Parecer n~> 864, de 
1983), do Projeto de Resolução n~' 106, de 1983, que au
toriza a Prefeitura Municipal de- Mauá, Estado de São 
Paulo, a contratar operação de crêdito no valor de Cr$ 
1.746.558.000,00 (um bilhão, setecentos e quarenta e seis 
milhões, quinhentos e cinqUenta e oito mil cruzdfos). 

to 

Discussão, em tuiito úriico, da redação final (oferecida 
pela Comissão de Redação "em seu Parecer n~" 868", "de 
1983), do Projeto de Resolução n~" 109, de 1983, que au
toriza o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul a 
contratar operacão- de crédúo no valor de CrS 
2.878.260.0.00,00 (doís bilhõeS, oitocentos e setenta e oito 
milhões, duzentos e sessenta mil cruzeiros). 
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Discussão, em turno único.., do Projeto de Lei do Sena
don~' 337, de 1981, de autoria da Comissãp Especiaf do 
Júri Popular, que altera dispositivo do Código de Pro
cesso Penal, tendo 

PARECER, sob n~" 741, de 1983, da Comissão 
- de Constituição e Justiça~ favorável, nos termos de 

Substitutivo -que oferece-:- ---·- ----
(Dependendo da votação do Requerimento til' 800, de 

1983, de autoria do Senhor Senador José lgnâcio, de 
adiamento da discussão para o dia 27 de outubro.) 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17 horas.) 

DIÁRIO DO CONGRJ::SSO NACIONAL (Seçãoii) 

DISCURSO PRONUNCIADO PI;LO SR. 
HENRIQUE SANTJLLO NA SESSÃO DE6-10-83 
I; QUI;. ENTRI;GUE À REVISÃO DO ORADOR. 
SI;RIA PUBLICADO POSTI;RIQJ?MlfNTE, 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB - GO. 
Como Líder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores: 
-Em nome da Liderança do PMDB nesta Casa, faço, a 

seguir, a leitura de um manifesto assinado pela Asso
ciação dos Docentes da Universidade de Brasflia e pelo 
Diretório Central dos Estaudantes da UnB. 

Este manifesto estã vazado nos seguints termos: 

PELO FIM DA INTERVENÇÃO NA UNIVERSIDA
DE DE BRAS!LIA 

A .UnB é urna u~iversidade sob intervenção. 
Após 1968, superados vários períodos de dificul

dades, sofria a Universidade de Brasília mais uma 
intervenção, que a desviaria definitiVa-mente do ca
minho de procura histórica em que se encontrava. A 
UnB procurava, como uma universidade nova e sem 
vícios, um caminho cultural, cientifico, concreto, da 

~·- _sociedade. Mas essa procura foi violentamente in~ 
terrompida pela invasão de_ um poder autocrático e 
centralizador, que aqui se mantém até hoje, caracte
rizando_a mais longa intervenção jã_ v~-rificada._em 
uma universidade brasileira. 

Assim, criada para ser uma instituição verdadei
ramente brasileira, verdadeiramente preocupada 
cpm a nação e seus problemas, a Universidade de 
Brasília foi sendo desfigurada ao longo dos anos até 
tornar-se o que é hoje: uma universidade fechada aos 
anseios mais_ legítimos da sociedade biaiileira. 

Cumpre, hoje, aos professores, alunos e funcio
nãrios da UnB, juntamente com os setores mais re
presentativos do pensamento democrático do país, 
recuperar esta unversidade para o seu papel de cen
tro gerador de conhecimento voltado para todos os 
brasileiros. 

Nós, professores e alunos da Universidade de 
Brasília, que nos últimos tempos fomos obrigados a 
empregar medidas extremas para exigir o cumpri
mento de direitos básicos como o enquadramento 
dos professores colaboradores, o fim de contratos 
por tempo determinado, a implantação de um pro
jeto de carreir:a~ a contrataç-d.o de mais professores e 
melhores condições de ensino, hoje apelamos para o 
conjunto da sociedade, em parti_cular para a comu~ 
nidade acadêmico-Científici,- no sentido de que rios 
ajudem-a recriar em Brasília urna universidade de 
que todos poSsarrios noS oi-gulhar. 

Neste monlento, e_m que nem mesmo a grave cri
se económica impede a nação de buscar o caminho 
<;1.ª democracia, é- inadmiss.ívCI que a universidade da 
Capital da República permaneça como reduto into
cável do autoritarismo e do arbítrio mais obscuran
tista. 

~ preciso ressaltar que os professores da UnB 
ainda lutam pelo enquadramento de todos os cola~ 

- boradores. f: preciso dizer que os professores ainda 
querem a implantação de projeto de carreira nasci
do da vontade do movimento docente desta univer
·sidade. f: preciso deixar claro que os alunos ainda 
reclamam a falta de professores e a participação 

-· a traves ôO- voto- nos órgãos colegiados. 

Mas é preciso também ressaltar que estam_os can
sados de ver nossa boa fé torpedeada .P~la má fé de 
quem- legitimado por uma ordem legal sob ques
tão- não hesita em romper acordos, nâo hesita_ em 
humilhlu colegas eleitos para cÓmissãO de enqua
dramento, deturpando de forma vil os seus perfis 
acadêmicos, em episódio dos mais vergonhosos da 
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história desta Universidade. Da mesma forma, os 
alunos se viram obrigados a entrar com mandado de 
segurança para que as suas conquistas fossem ga
rantidas, depois de caracterizado o rompimento, 
por parte da Administração Central, de acordo fir
mado por ela com os estudantes. Sim, nós estamos 
cansados de má fé da Administração Centrãl t do 

-seu titular, porém estamos mais do que nunca dis
postos a lutar pelos nossos princípios. 

Por isso, soltamos hoje este grito pelo fim da in~ 
tervençào na Universidade de Brasília, como forma
de solu~ionar definitivamente os problemas que 
vêm sufocando nossa comunidade. 

Queremos enfatizar, porém, que o fim da inter
venção não se dará com a simples mudança da a tua! 
Administração, mas sim coin a mudança àa estrutu
ra de poder desta universidade, através da escolha 
num processo democrático, dos nossos próximos di
rigentes. 

Chegou, pois, a hora de mudar. E as mudanças 
só pOderão começar pelo fim da intervenção na 
UnB e pela escolha democrática de todos os seus di
rigCntes. 

Comissão ADUnB- DCE 
Associação dos Docentes da Universidade de 
Brasilia - Diretório Central dos Estudantes 

da UnB. 
20-9-83 

Outros dois assuntos me trazem a esta tribuna, Sr. 
Presidente. 

Q primeiro deles diz respeito a um importante aconte
cimento que se dará no mês de outubro, na cidade de SUo 
Bernan.lo do Campo, no Estado de São Paulo. Ali, terá 
lugar o 35~" Congresso da União Nacional dos Estudan
tes, mais precisamente no período de 20 a 23 do corrente 
mês. 

Esse 35? Congresso da UNE terá a denominação de 
"Honestíno Monteiro Guimarães", numa homenagem 
pranteada do estudantado brasileiro a este jovem patrí
cio, trucidado, assassinado pela repressão, precisamente 
há dez anos. Goíano, estudante da Universidade de 
Brasília, Honestino Monteiro Guimarães sumiu, seqües
trado, no dia 10 de outubro de 1973. Foi o último Presi
dente du União Nacional dos Estudantes, untes de seu 
atual movimento de reconstrução. 

Essa homenagem, portanto, pranteada, é muito since~ 
ra e importante. Ninguém reclama vindila. Minha pula
vra, inclusive, às vezes considerada radical, desta tribu
na, tem re.~saltudo esse ponto; sempre foi de que a nin
guém interessa o sentimento de vingança, mas é muito 
importante que os fatos como _esses fiquem m_?rcado:r; no 
espírito do povo, na história do País; sobre isso n_àá t! 
possfvel pas.<;.ar-se uma borracha. Há de ficar, pelo me
nos, o tr"ísie- exemplo de epsódios como esse, que Lem o 
significado do aprendizado histórico. Pelo menos -isso. 

O Congresso da UNE voltar-se-á pura o apoio às lutas 
populares no Brasil, a UNE, de riquíssimas trudiçõc.-. de 
lutas cm nosso Pais. Lutas educacionais pelo melhor 
aquinhoamento dos orçrtmentos federais para o sctor da 
Educação pela universidade pública gratuita, democráti
ca c voltada -aos interesses da maioria da população; pela 
educação democrática no País._lgualmentc, as importan
tes lulas dos estudantes brasileiros no plano político, 
coordenadas pela UNE, ficaram inquestionavelmente re
gistradas nu nova história. Luta pelo fim do autoritaris
mo, pelo fim do governo autoritário e pela implantação 
-de um governo democrático cm nosso País; luta por um 
governo nacionalista, comprometido com as causas mais 
sentidas do nosso povo. Luta pela implanta~·ào de um 
governo legítimo c que tenha credibilidade para propor 
um plano de salvaçtio nacional à sociedade brasileira. 

- --Há de ser, também, o Congresso da UNE um sonoro 
não ao Decreto-lei n~" 2.045. A UNE estará com a classe 
política, com os sindicatos, com o povo, mobilizando-se 
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e ajudando a mobilizar a sociedade pela rejeição deSse 
hediondo Decreto~lei n9 2.045 e_afavor d3. eleiçãO direta 
par<~ Presidência da República. A favor, igualmente, da 
convocação de uma Assembléia Nacional Constitiiirite, e 
contra os vergonhosos acordos com o Fundo Monetário 
Internacional. 

Deixo, portanto, registradO-a realização desse impor
tante acontecimento, Sr. Presidente, na certeza de que 
mais esse Congresso d8:-União Nacional dos EStudantes 
há de se constituir num passo a mais na luta pela demo
cracia em nosso País. 

Deixo consignado, também, a minha alegria, e o meu 
voto de congratulação com um acontecimento" titmbém 
signíficiatívo. Alegria que me faz despertar e que certa
mente vai despertar muita gente para novas esperanças. 
Trata~se da concessão do Prêmio NObel da Paz a Lech
Walesa. Que esse fato teflha, também, o significado da 
modernidade, da atualidade, do tempo novo que a hu~ 
manidade exige para si; que tenha o signifiCado de_ um 
aprimoramento dos governos, dá busCa de democracia 
no mundo; que tenha o significado, sobretudo, da Hber~ 
tação _do Terceiro Mundo, da lib~rtação de regras da ig~ 
nomínia, injustas, que nos impõem, sob as quais nos 
massacram, sob as quais põem em dependência povos 
que representam dois terços da humanidade. 

Que tenha este significado; o Prêmio Nobel da Paz de 
1983, dado a este líder sindic?J que luta pela liberdade; 
que tenha o significado da luta pela liberdade_ e da luta 
pela justiça no Terceiro Mundo. 

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

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
ALO YSIO CHAVES NA SESSÃO DE 6-10-83 E 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

DIÃRlODOCONGRESSO NACIONAL (Seção ll) 

- Na sessão de hoje à tarde-, tive oPortunidade, ainda 
-qlie SuCintamerite, df:-C:HzefCOrllo se fez a ocupação desta 
área em Serra Pelada, como se iniciOu a mineração do 
ouro cm Serra Pelada, e as conseqüências sociais e eco
nômicas que poderão advir da interrupção do garimpo 
manual em Serra Pelada. Tenho uma dupla condição 
para falar ao Senado da República, e não o faço como 
Lidcr da Maioria, em um assunto de peculiar interesse 
do meu Estudo, mas como Senador eleito diretamente 
pelo povo, pelo Pará, e como ex-Governador do meu Es-

--tado. 

Considero que a interrupção, agora, do garimpO em 
Serra Pelada, vai causar um grave problema social nessa 
área e, também, ocasionar uma grave perturbação para a 
economia de toda essa região, não interessando este fato 
nem ao meu Estado e nem ao País. 

Nà? vou descer a detalhes, Sr. Presidente, n·ovamente, 
de dTzer que a área onde está Berra Pelada era uma pro
priedade, uma fazenda do Sr. Genésio. Lá não se fazia 
nenhuma exploração mineral, até que um dia, por acaso, 
num cõrrego, o ouro de aluvião foi encontrado. E, desde 
aí começou, então, a exploração do ouro nessa área. 
Com u~a população chegando e, cada vez maior, hoje, 
representada por esses denodados brasileiroS, que lá vêm 
ajudando a construir o progresso do meu Estado, mas 
também, crtaildo uma riqueza extraordinária Para este 
País. E esse garimpo foi autorizado pelo Governo, e esse 
garimpo foi organizado pelo Gõverno, -e esse garimpo 
funCiona sob o controle do Governo, sob a égide do Go
verno, e, jamais, a Vale do Rio Doce_ e a DOCEGEO fi
zeram qualquer embargo ou impugnação, para alegar 
prejuízo, para alegar pretensos prejuízos e pretender res
sarcimento de despesas que lá teriam sido realizadas. 

Não discuto a propriedade, Sr. Presidente, porque ela 
não está em jogo, é um princípio fundamental da Consti-

0 SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA. Para enca- fuiçãO di:: qUelOdas as riqUezas do subsolo pertencem à 
minhar a votação. União __ e, há, quando muito, neste caso, uma concessão 

Sr. Presidente e Srs. Senadores: cuja c_o_ntinuidade depende do interesse superiOr do Esta-
Na sessão de hoje à tarde, respondendo a uma inter- do, que poderá man-tê-la ou cancelá-la. Mais do que a 

pelação do -eminente Senador Nelson Carneiro, a-ntecipei - propriedade, essa concessão, para ser utilizada, está su-
as razões que me levaram a concordar também com ore- bordinada a um interesse social relevante. Sobre a pro-
gime de urgência requerido p-ãra este Projeto _de Lei. Ur- priedade, qu_e é o ins!ituto maior, sempre resguardado e 
gência que foi concedida, na Câmara doS Deputados, protegido, pesa, como disse Sua Santidade, uma hipote-
por todos os partidos políticos, inclusive pela liderança ca social, essa hipoteca social onera muito mais uma 
do meu partido. De outro lado, o procedimento que lou- _mera concessão, sobretudo quando ela não foi utilizada 
vo,_ neste momento, dos partidos da Oposição não dis- e, no lugar dessa concessão, o Governo Federal colocOu 
crepa de uma orientação tradicíona1 na Senado daRe- brasileiros_ para fazer, através do garimpo manual, a ex~ 
pública, porque sempre que encontramos um terreno co-______ tmção dessa grande riqueza. 
mum para trabalhar, projetas de lei qriC: rCcolhem a con- Sr. Presidente, se alegou aqui que a produção do ouro, 
vergência de opiniões e de pontos de vista, ri6s estivemos no Brasil, é de 40 toneladas, efetivamente, estamos longe 
de acordo para que a sua tramitação se fizesse da manei- das 700 toneladas da África do Sul, mas não se disse; Sr. 
ramais rápida, mais célere possível. f: o que ocorre ago- Presidente, e é preciso que fique re~üstrado, qUe o cresci-
ra, inclusive nesta Sessão. meriro da produção do ouro no Brasil se_ deve, funda-

Portanto, Sr. Presidente, eu me cõngratt.ilo com todos -inentalm~nte, a'?_ ouro de garimpo. Mais de 90% de toda 
os partidos pelo apoio que deram ao projeto de lei, para a produção de ouro--do Brasil é extraida em garimpo, 
que ele seja apreciado nesta Sessão e se encerre no âmbi- ~mo os _garimpos do Tapajós e os de Serra Pelada, 
to legislativo a tramitação desta matéria, que vem tentar Esse fato, Sr. Presidente, entre tantos outros, é que me 
resolver um grave problema social que inter-essa a uma leva, realmente, a tomar esta posição em favor do proje-
vasta área e a uma considerável população da região Sul to de lei do nobre Deputado Curió. Não estã em jogo a 
e Sudeste do meu Estado. pessoa dó Senhor-Presidente da República, não_se ques-

Aplaudo, portanto, o voto e a aquiescência do nobre tiona a palavra do Senhor Pi-esidente da República, por-
Senador Hélio Gueiros, como, de resto, já o fez ao apoio que não teria eco esta questão nesta Casa, tomadas como 
e ao pronunciamento do eminente Senador Nelson Car- eStão estas galerias por brasileiros que lá em Serra Pela-
neiro. (Muito bem!) da receberam ·carinhosamente, por várias vezes, a visita 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.A- do eminente Chefe de Estado e lhe tributaram a mais ca-
LO YS/0 CHAVES NA__ __ SESSÃO DE 6-10.:.83 E lorosa homenagem, como ainda o fizeram anteontem, 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, defronte do Palácio, num gesto espontâneo e digno de 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. todo elogio. O Senhor Presidente disse que prorrogava 

at~ 1984 a exploração do garimpo manual em Serra Pela-
O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS - PA. Como da, e depois iria estudar a transformação e a utiJíi.aÇão 

Líder. Pronuncia o segu-inTe discurso.)- Sr. Presidente, deste gaiimpo para a exploração industrial. E nós agora 
Srs. Senadores: dizemos - dizemos num grande apelo ao Presidente, 

Não desejo me alongar nesta intervenção, impedindo num sentido apelo ao Presidente da República - para 
que a Casa tome a sua decisão, como deseja fazê-lo, _que, com a mesma tolerância já demonstrada, Sua Exce-
sobre matéria tão importante, tão relevante. - léncia estenda este prazo, como se pretende através desta 
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lei, mas n-ão o fará faltando à palaVra, como insinuou o 
Sena-dor- Gueiros, palavra q·ue ele sempre honrou, peran
te a Nação, em ass-untos desta natureza e como fiador do 
process-o de abertura democrática. 

Não está em jogo isso, Sr. Presidente. O que nos une 
hoje, PDS, PMDB, PDT e PTB é o reconhecimento do 
interesse social relevante, que deve ser protegido e acau
telado em defesa de algumas dezenas de milhares de bra
sileiros que trabalham, e trabalham exaustivamente, em 
Serra Pelada, para ajudar a construir o Pará e o BrasiL 

Sr. Presidente e Srs, Senadores, essas são as razões que 
me levam a opinar pela aprovação do projeto de lei. 
Concordo inteiramente com as colocações do e;minente 
Senador Nelson Carneiro. E acho que a emendado emi
nente Senador Roberto Campos, submetida a Plenário, 
de\'e ser por este rejeitada quanto ao seu méri-to, (Muito 
beml Palmas.) 

ATAS DE COMISSÕES 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL 

6~ Reunião, Realizada em 21 de setembro de 1983 

Às onze horas do·dia vinte e um de setembro de mil 
novecentOs e oitenta e ttês, na Sala de Reuniões da Co
missão, na Ala Senador Alexandre Costa, sob a Presi
dência do Senhor Senador Fábio Lucena e com a pre
sença dos Senhores Senadores Passos Pôrto, Alfredo 
Campos e Martins Filho, reúne-se a Comissão de Ser- · 
viço Público Civil. Deixam de comparecer, por motivo 
justificado, os Senhores Senadores Gaivão Modesto, 
Carlos Alberto e a Seiihora Senadora Iris Célia. Haven
do número regimental, o Senhor Presidente declara aber
tos os trabalhos dispensando a leitura da Ata: da reunião 
anterior, que é dada como aprovada. A seguir, passa-se à 
-apreciação das matérias constantes da pauta e, pela or
dem, a Presidência concede a palavra ao Senhor Senador 
Martins Filho para emitir o seu Parecer sobre Projeto de 
Lei da Câmara n~' 017, de 1983, que "Acrescenta pará
-grafos ao art. 11 da Lei n9 6.683, de 28 de agosto de 1979 
- Lei de Anistia --relativamente aos servidores que 
não foram condenados pelo Poder Judiciário". Não há 
debates, e a Comissão, por unanimidãde, aprova o pare
cer do Relator, que conclui favoravelmente ao_ projeto. 
Para relatar o segundo e último item da pauta, a Presi
dência concede a palavra ao Senhor Senador Passos Pôr~ 
to que lê o seu parecer sobre o Projeto de Lei da Câmara 
n9 082, de 1983, que "Isenta da incidência do Imposto de 
Renda QJ> proventos da aposentadoria ou reforma". Não 
há debates, e a Comissão, por unanimidade, aprova o 
parecer do Relator, que conclui favoravelmente ao pro
jeto. Nada mai_s _bavendo_a tratar, o Senhor Presidente 
declara encerrados os trabalhos, lavrando eu, Luiz Cláu
dio de Brito, Assistente da_ Comissão, a presente Ata 
que, lida e aprovada, será assinada por sua Excelência. 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL 
16~ Reunião, Realizada em 22 de setembro de 1983 

Às onze horas do dia vinte e dois- de setembro de mil 
novecntos e oitenta e três, na Sala de Reuniões da Co
missão, na Ala Senador Alexandre Costa, sob a Presi
dência do Senhor Senador Jutahy Magalhães, e com a 
presença dos Senhores Senadores Fernando Henrique 
Cardoso, -Gabriel Herriles, Helvídio Nunes, João Cal
mon e a Senhora Senadora Irís Célia, reóne-se a Comis
são de Legislação Social. Deixam de comparecer, por 
motivO justificado, o"s Senhores Senadores Carlos Chia
relli, Altevir Leal, José lgnácio, Hélio Gueiros e a Senho
ra Sena~ora Eunice MiChiles. Havendo nómero regimen
tal, o Senhor Pres"idente declara abertos os trabalhos dis
pensan~o a leitura da Ata da reunião anterior, que é 
dada como aprovada. A seguir, passa-se à apreciação 
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das matérias constantes da pauta e, pela ordem, a Presi
dência concede a palavra ao Senhor Senador Gabriel 
Hermes para emitír o seu parecer sobre o item um -
Ofício "S'.-n1> 017·,-de 1982,- "Do Senhor Gôvúriiidof do 
Estudo do Pará, solicitando autorização do SenadO Fe
deral, para alienar uma área de terras devolutas_do Esta
do, localizada no Município de Moju, à Santa Marta 
Agro-indústria Ltda". Não há debates, e a Comissão, 
por unanimidade, aprova o parecer do Relator, que con
clui pela continuidade do processo de deligênc"ia, até que 
sejam fornecidas as informações solicitadas. Prosseguin
do, a Presidência informa à ComissãO que eXistem vários 
projetas na pauta que estão ·com os seus reSj:jicfivõs -rela~ 
tores ausentes e não havendo nenhum~:~ objeção por par~ 
te dos membros presentes, os mesmos serão colocados 
em discussão e votação. Depois de ouvir os SeiiliõreS Se~ 
nadares Hclvídio Nunes e João Ca.lmon, a Presidência 
determina a retirada de pauta dos seguintes projetas: 
PLC n~' 020/83 - Relatório favorável da lavra do Se~ 
nhor Senador Ãlvaro Dias: PLC n~> 146/83- Relatório 
contrário da lavra do Senhor Senador José Ignácio e 
PLS n<:> 286/81 - Relatório contrário" de autofiã do Se
nhor Senador José Ignácio. Dando continuidade aos tra· 
balhos, a Presidência solicita ao Senhor Senador Gabriel 
Hermes para ler o parecer, de autoria do Senhor Senador 
Hélio Gl1eiros, sobre-O Projeto de Lei do Senado n~> 303, 
de 198(., ~~ue "Dá nOva redaçào ao iteni lV~ do art. 4>', da 
Lei n~ 6.226, de 14 de julho de 1975". Lido o parecer fã
vorável ao projeto, a Comissão o aprova, pot urüüiifnl- • 
dade de seus membros presentes. Prosseguindo, a Presi~ 
dência solicita ao Senhor Senador Joà6 Cafmon para ler 
o parecer, de autoria do Senhor Senador Hélio Gueiros, 
sobre o Projeto de Lei 361, de 1981, que "AcresCenta pa
r<igrafo ao art. 1<:> da lei n<? 6. 782, de 19 de maTô de 1980". 
Lido o parecer favorável ao projeto, a Comissão o-apro
va, por unanimidade. Em seguida, a Presidência solicita 
ao Senhor Senador Helvídio Nunes para ler o parecer, 
da lavra do Senhor Senador Alvaro DiaS, s00r6-0Proje· 
to de Lei da Câmaiã n~' 074, de 1981, que "AltCra are
dução da Lei n<? 6.664, de 26 de junho de 1979, cjue disci
plina a profissão de Geólogo". Lido o parecer favorável 
ao projeto, o mesmo ê aprovado pela Comissão. A se-
guii, o Senhor Sen-ãdor Jutãhy Mai!:alhàr!s (PT6sidente 
da Comissão) solicita ao Senhor Senador Fernando 
Henrique Cardoso (V ice-Presidente da Comissão) assu
mir os trabalhos da Presidência, para que ele possa rela
tar os itens lO (dez), li (onze) e 12 (doze), dos Quais ê o 
relator designado. Assumindo a Presidência, o Senhor 
Senador Fernando Henrique Cardoso concede a palal
vra ao Senhor Senador Jutahy Magalhães que lê o seu 
parecer sobre o Projeto de Lei da Câmara n~> 12, de 1983, 
que ·~Não permite sejam os proventos da aposentadoria 
por invalidez de valor abaixo do salário míníffio regio
nal". Não há debutes, e a Comissão, por luiã:iiimidade, 
aprova o parecer do Relator, que conclui favOraVelmente 
ao projeto, na forma do SubstitutiVo Que apresenta:. Os 
itens II (onze) e 12 (doze) foram ob]ia:Q de solicitação de 
Vista pelos Senhores Senadores :"Hetvídio Nunes e 
Gabiii:l Hermes, respectivamente, conforrrie especifi
cação abaixo: Foram deferidas pela Presidéncia, as se
guintes solicitações de Vista: PLS n<? 017/83- Relatório 
favorável da-ia\rru do Senhor Senador Fernãndo Hri:nri
que Cardoso - Vista concedida ao Senhor Senador 
Gabriel Hermes: PLC ni> úr5/SJ -.:....._ Rêb.tório faVOr-ável 
da lavra do Senhor Senador Carlos Chiarem - Vista 
concedida ao Senhor Senador Gabriel Hermes; PLC nQ 
OJ I /83- Relatório favorável, na forma do Substitutivo 
que apresenta, da lavra do Senhor Senador Jutanhy Ma
galhães- Vista co_ncedidu ao Senhor Senador Helvfdio 
Nunes: e PLC nQ 107/83- Relatório favorável de auto
ria do Senhor Senador Jutahy Magalhães- Vista conce
dida ao senhor Senador Gabriel Hermes. Nada mais ha
vendo a trat<1r, encerra-se a reunião, lavrando eu, Luiz 
C!Cmdio de Brito. Assistente da Comissão, a presente 

Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Pre
s[dente. 

17-~-R.euniào, realizada em 29 de setembro de 1983 

Às onze_ horas do dia_vin_le_ e nove de setembro de mil 
novecentos e oitenta e três, na Sala de Reuniões da Co
missão, n3 Ali:\ Senadoi Alexandre Costa, sob a Presi~ 
dência do Senhor Senador Jutahy Magalhães, com apre
sença dos Senhores Senadores Gã.briel Hermes, Altevir 
Leal, Hélio Gueiros, a Senhora Senadora Iris Célia e, 
posteriormente, o Senhor _Senador _Fernando Henrique 
Cardoso, reúne-se a Comi~são de Legislação Social. Dei~ 

-X.am de-compUrecer, por motiVo justificado, os senhores 
Senadores Carlos Chiarem, Helvídio Nunes, Jos~ Igná
cio e a Senhora Senadora Eunice Michiles. Havendo nú
mero regimental, o Senhor Pr~idente declara ~bertos os 
trabaHiõs, dispensando a leitura da Ata da reunião ante
rior, soliçitaqa pelo Se]JhÇ)r Senador Hélio Gueíros. Em 
seguida, a Presidêncla informa à CoriüSsão que o Rerator 
do item um da pauta, Senhor Senador Albano Franco, 
estú ausente, maS como o seu rehitório coridui faVOravel
mente ao projeto, na forma da Emenda n<? l-CCJ e rejei~ 
ta a de n<? 2-CCJ e; como- também já é de praxe destaCo~ 
mísSiío, o Senhor Presidente sOlicita a Senhora Senadora 
Jds Célia para ler o relatório do SenhOf Senador ausente. 
Lido o relatório de Sua ExcelênCia sobre o Projeto de Lei 
do Senado n\' 294, de 1980, que "'modifica disp'oSifíVOS da 
Lei nn5.019, de3_ de janeiro de 1974, que dispõe sobre o 
trabalho temporário nas empresas urbanas", a Comissão 
o aprova, por unanimidade de seus membros presentes. 
Continuando, a Presidência retira de pauta o PLS Nll 
286/81, por ser contrário o relatório de autoria do Se
nhor Senador José IgnáCio, que está aUsente. Prosseguin~ 
do, a Presidência solicita ao Senhor Senador Hélio Guei~ 
ros para ler o relatório da lavra do Senhor Senador Álva~ 
ro Dias, também ausente. Lido o parecer de Sua Exce
lência, sobre o Projeto de Lei da Câmara ri~>020, de -1:?83, 
que ... altera dispositivo a CL T, aprovada pelo Decreto
lei n~' 5.452, de 1Q de_ maio de 1943, e dá outras provídên
cías", a Coffiissão o rejeitã, com Voto Contrário do Se
nhor Senaç:lor Hélio Gueiros. A Presidência ç:lesigna o 
Senh~r S~nador Gabriel Hermes-para rClatar o Vencido. 
Em seguida, como ainda não estaVa piesente o Senhor 
Senador Fernando HCnriqur!- Cardoso (Vice--Presidente 
da Comissão), o Senhor Pr_esidente solicita ao "Senhor Se
nador Hélio Gueiros parã aSsumir õs trabalhos da -Presi
dência para que ele possa emitir o seu parecer sobre os 
dois últimos itens da pauta. Assumindo a Presídência, o 
Senhor Senador Hélio Gueirõs concede a palavra ao Se
nhor Senador Jutahy Magalhães que infoi-ma aos 
membros presentes que o seu parecer já é do conheci
mento da Comissào e que nil I-euníãO anteriOr foi ohjeto 
de solicitação de vista pelo Senhor SenadOr G<ibriel Her
mes, quê devolveu o' projeto sem apresentar Voto Escri
to. Depois dos esclarecimentos do Relator, a Presidêilcia 
colOca a matéria em votação, e a Comissão, pOr ünani~ 
midade, aprova o parecer do Relator, que conclui favo
ravelmente ao Projeto de Lei da Câmara n<?J07, de 1983, 
que "acrescenta parágrafo ao art. 482 da CLT, aprOVada 
pelo Decreto-lei nQ 5.452, de I~> de maio de 1953:', na for
ma do Substitutivo que apresenta. Ainda com a palavra, 
o Senhor S_enador Jutahy Magalhães informa aos 
membros presentes que o item seis - Projeto de Lei da 

_ Câmara n<? 031, de 1983, que "torna obrigatória a apre-
sentação de Certificado de Regularidade de Situação -
CRS- quanto ao FGTS para os fins que menciona", 
também já é do conhecimento da Comissão e foi objeto 
ç[e solicitação de Vista, na reunião anterior, pelo Senhor 
Senaç:lor Helvidio Nu.nes que ap-resentou Voto em Sepa
rado, contrário ao projeto. A seguir, a Presidência colo
cu a matéria em discussão e votação, e a ComiSsão -apro
:va o parecer do Relator, tendo votado vencido o Senhor 

_ Sen_ador Gabriel Hermes e _a Senhora Senadora_ Iris 
Célia. Reassumindo os trabalhos da Presidência, o Se--
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nhor Senador Jutahy Magalhães informa que a Secreia~ 
ria. da Comissão recebeu o PLS Nll 365/81, acOmpanha-

- do dO OfíciO SM/655, do Senhor Primeiro-Secretário do 
senaôo, informand!) do término do prazo regim-ental as 
informações solicitadas ao Ministério das Relações Ex te· 
ri ores, através do parecer preliminar da lavra do Seilhor 
Senador Helvtdio Nunes. _Manifestando sua indignação 
com OS Órgãos que não respondem aos pedidos de infor
mações feitos pelas Comissões do Senado, Sua Excelên
cia comunica aos membros presentes que levará o assun
to ao conhecimento da Liderança do PDS, do Senado, 
para que esta tome as providências necessárias para sa
nar definitiVamente esse problema que chega a se carac
terizar um desrespeito ao Poder Legislativo. Tendo sido 
apoiado por todos os membros presentes e não havendo 
nada mais a tratar, o Senhor Presidente declara encerra
do os trabalhos, lavrando eu, Luiz Cláudio de Brito, As
sistente da Comissão, a presente Ata que, lida e aprova
da, serã assinada por Sua Excelência. 

18' Reunião, realizada em 6 de outubro de 1983 

Ás onze horas do dia seis de outbro de mil novecentos 
e oitenta e três, na Sala de Reuniões da Comissão, ria Ala 
Senador Alexandre Costa, sob a Presidência do Senhor 
Senador Jutahy Magalhães e com a presença dos Senho
res Senadores Hélio Gueiros, João Calmon, João Lúcio 
e das Senhoras Senadoras Eunice Michiles e Iris Célia, 
reúne-se a Comissão de Legislação Social. Deixam de 
comparecer, por motivo justificado, os Senhores Sena
dores Gabriel Hermes, Carlos Chiarelli, Altevir Leal, 
Fernando Henrique Cardoso e José Ignácio. Havendo 
número regimental, o Senhõr Presidente declara abertos 
os trabalhos e atendendo a s_olícitação-do Senhor Sena
dor Héli_o queir~s dispensa a leitura da Ata da reunião 
anterior, que é dada como aprovada. A seguir; a Presi
dência _esclarece aos membros presentes que, em decor
rência da ausência dos RelãtoieS, fiCarão adiadas as 
apreciações- das seguintes matêrias constantes da paUta: 
Item OI (um)- PLC N~> 135/83 -relatório c_ontrârio ao 
projeto, de autoria-dO Senhor Sen"ador Gabriel Hermes; 
Ite_m 02 (çlois) --Pi.S Nll 286/81- relatório contrário 
ao projeto, de autoria do Senhor Senador José Ignâcio; 
Item Q4 (quatro) - PLC N<:> 146/82 -,.... relatório con
trário ao projeto, de autoria do Senhor Seil-ádor TOSé Ig
nácio; Item 06 (seis)- PLC N<:>OIS/83 ~relatório favo
rável ao projeto, de autoria ~o Senhor Senador Carlos 

-Chiarelli e relatório contrário (Voto em Separado), de 
autoria do Senhor Senador Gabriel Hermes; e Item 07 
(sete) - PLS Nll 017/83 -relatório favorável ao proje
to, de autoria do Senhor Senador Fernando Henrique 
Cardoso e relatório contrário (Voto em Separado), de 
autõiiil -do Senhor Senador Gabriel Hermes. Prosseguin
do, o Seilhor Presidente esclarece que os itens 03 (três) e 
05 (ci_nco), com ~elatórios favoráveis, de autoria do Se
nhor Senado!- Gabriel Hermes, serão apreciados na pre
sente reunião e;- para isso, solicita ao Senhor Senador 
H~é!i'! Gueirós pa~a ler o relatório sobre o Projeto de Lei 

- -d-a Câmara n<? 115/83, que "acrescen~a parágrafo aO art. 
i<:> d8 Lei n~' 5.161, de 21 de outubro de 1966, que ãutori:. 
zou a instituição da Fundação Centro Nacional de Segu
rança, Higiene e Medicina do Trabalho". Lido o rela
tório, não há debates, e a Comissão o aprova por unani
midade de seus membros presentes. Colltiii.Uariáõ;-a Pre.: 
sidência solicita a Senhora Senadora Iris Célia para ler o 
relatório favorável, na forma do Substitutivo da Comis
são de EduCação e Cultura e pela rejeição das demais 
Emendas, oferecido ao Projeto de Lei da Câmara n<:> 
033(8"1, qú.f: "dispõe sôbre as comemorações dos feria
dos, e dá outras providências". Lido o relatório, não há 

_ debates, e a Comissão o aprova, por unanimidade. Em 
seguida, o Senhor Presidente agradece o comparecimen
to dos Senhores Senadores e não havendo nada mais a 
tratar, declara _encerrada a reunião, lavrando eu, Luiz 
CláUdio de_ Brito, Assistente da Comissão, a presente 
Ata que, lida e aprovada, será assinada por Sua Excelên
cia. 
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COMISSÃ<Y DE FINANÇAS 
13• reunião, realizada em 22 de setembro de 1983 

Às dez horas do dia vinte e dois de setembro de mil no~ 
vecentos e oitenta e três, na sala de reuniões da Cernis~ 
são, presentes os Senhores Senadores Itamar Franco, 
Presidente, Pedro Siinon, Severo Cfõffies, JOãO Lúcio, 
Amaral Peixoto, Jutahy Magalhães, Octávio Cardoso, 
Gabriel Hermes, Robefto Campos e Virgílio Távora, 
reúne-se a ComisSão de Fiilanças. 

Deixam de coniParecer, por motivo justificado, os se
nhores Senadores Jorge Bronhausen, Amaral Furlan, 
Albano Franco, João Castelo, GUilherme Palmeira, José 
Lins, José Fragelli, Fábio Lucena e Roberto Saturnino. 

Ao constatar a existência de número regiment-aÇo Se-
nhor Presidente declara abertos os trabalhso e dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, que é dada como_ 
aprovada. 

A seguir, são apreciadas--as seguintes proposiÇões: 

Projeto de Lei da Câmara n9 88/83-=-.. Concedi: pensão 
especial a Abigail Lopes, companheira do ex~sertanista 
Francisco Furtado Soares de Meireles. 

Relator: Senador Gabriel Hermes 
Parecer: Favorável 
Conclusão: Aprovação do parecer. 
ProJeto de Lei da Câmara n9 42/83- Dispõe sobre o 

parcelamento de débitos-da União, dos Estados, Terri~ 
tórios e Municípíos para côriúi Prevídêllcli SÕcia1, -e de~ 
termina outras providências. --

Relator: Senador João Castelo 
Parecer: Favorá.vel 
Conclusão: Aprovação do parecer. 
Aviso n9 !37~SP/83- Do Sr. Presidente do Tribunal 

de Contas da União, encaminhando ao Senado Federal 
quadro resumo das sanções aplicâdas por aquela Corte, 
no período entre 28~4--83 a20=3~83, bem como a discrim-1~ 
nação dos recursos providos e as cópias das atas das Ses~ 
sões em que foram proferidas as decisões daquele Trlbu~ 
na!. 

Relator: Senador Amaral Peixoto 
Parecer: Pelo arquivamento da matéria 
Conclusão: Aprovação do parecer. 
frbjeto de Lei da Câmara ri~ 83/83- Autoriza o De

partamento Nacional de Obras Contra as Secas
DNOCS, AutarqUia Vinculada ao Ministério do Inte

rior, a doar o imóvel que menciona, situado no Municí
pio de Cariús, no Estado do Ceará. 

Relator: Senador Virgílio Távora 
Parecer: Favorável 
Con_clusão: Aprovação do parecer. 
Projeto de Lei da Câmara n~ I 14/81 -Altera o 

Decreto-lei n9 406, de 31 de dezembro de 1968, que esta
belece normas gerais de direito tributário e dá outras 
providências. 

Relator: Senador Roberto Campos 
Parecer: Favorável ao projeto, na forma do Substituti

vo que apresenta. 
Conclusão: Aprovação do parecer. 
Projeto de Lei da Câmara n9 85/8.3 --Autoriza o Ins

tituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
INCRA, doar o imóvel que menciona. 

Relator: Senador Jutahy Magalhães 
Parecer. Favorável 
Conclusão: Aprovação do parecer. 
Projeto de Lei da Câmara n9 33/82-Torna .obriga

tória a inscrição do dístico que especifiCa -nas einb3.tagens 
de bebidas alcoólicas. 

Relator: Senador Roberto Campos 
Parecer: Contrário 
Conclusão: Aprovação do pa-recer. 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la

vrando eu, Carlos Guilherme Fonseca, Assistente da Co· 
mis.são, a presente ata, que, lida e aprovada, será assina
da pelo Senhor Presidente. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Secão II) 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS 

~ reunião, realizado em 23 de agosto de 1983 

Às dez hora.s do dia vinte e três de agosto de mil nove
centos e oitenta e três, na sala de retifiiões da Comissão, 
presentes os Senhores Senadores Alberto Silva, Presiden
te, Lourival Baptista, Albano Franco e Marco Maciel, 
reúnC~Se a Comissão de Assuntos Regionais. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
-nhores Senadores José Lins, Gabriel Hermes, Carlos 

Chiareiii ·e Fábio Lucena. 
AO Coilshitãr a existência de número regimental, o Se

nhor Presidente declara abertos os trabalhos e dispensa a 
leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como 
aprovada. 

A seguir, são apreciadas as seguintes proposiçàes: 
Projeto d!;_ L..ei da Câmara n~ 49/82-- Dispàe sobre a 

criaçüci do Colégio Agrícola de Sertânia, EstadO de Per
nambuco. 

RelatOr-: Senador Marco Maciel 
Parecer: Favorável 
Conclusão: Aprovação do parecer. 
Projeto de Lei da Câmara nl' 85/83- Autoriza o Ins

tituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
INCRA a doar o imóvel que menciona. 

Relator: Senad_or Lourival Baptista 
Parecer: Favorável 
COnclusão: Aprovação do parecer. 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la

vrando eu, Carlos Guilherme Fonseca, Assistente da Co
missão, a presente ata, que, lida e aprovada, serã assina~ 
da pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO DE MUNIC!PIOS 
15• Reunião, ordinária, 

realizada no dia 6 de outubro de 1983 

--Âs onze horas do dia seis de outubro de mil novecen
tos e oitenta~ três, n_i!. Sala da ç_amissão, na Ala Sen_ador 
Alexandre Costa, sob a presidência do Senhor Senador 
P<1ssos Pôrto, Presidente, reúne-se a Comissão de Mu
nicípíOS, com a presença dos Senhores Senadores Marce
lo Miranda, Eneas Faria, Odacir Soares, Benedito Ferre
ria, Gaivão Modesto, João Lúcio, Gastão MUller e da 

__ Senho.ra Senadora Eunice Michiles. 
- Deixam de comparecer, por motivo jlr.stificã.do, os Se

nhõrs Senadores Lomanto Júnior, Almir Pinto, Benedito 
Cànellãs, João Lobo, Iris Célia, Carlos Alberto, Jorge 
Bornh<Jusen, Mário Maia, Alffedo Campos, José Inácio 
e Nelson Carneiro. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente de,. 
clara abertos os trabalhos e dispensa a leitura da Ata da 
reunião anterior, que é dada como aprovada. 

-- A seguir, passa-se à apreciação das matérias constan
tes da pauta e são relatados os Projetas de Resolução 
apresentados pela Comissão de Economia, às seguintes 
Mensagens Presidenciais: I) Mensagem n9 250, de 
1982, do Senhor Presidente da República, submetendo à 
aprovçaão do Senado Federal, proposta do Senhor Mi~ 
nistro da FaZenda, para que seja autorizada a Prefeitura 
Municipal de São Paulo (SP) a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 327.090.064,12 (trezentos e vinte 
e __ sete milhões, noventa mil, sessenta e quatro cruzeiros e 
doze centavos). Relator: Senador Marcelo Miranda. Pa
recer.- favorável. Aprovado por unanimidade. 2) Men
sagem n9l57, de 1983, do Senhor Presidente clã RêPúbli
ca, submetendo à aprovçaão do Senado Federal, propos
tado Senhoi MiniStro da Fazenda; para que seja autori
zada a Prefeitura Mun_icipal de Cambé (~R) a co~t~_a_tar 
-operação de crédito no valor- de Crs L749.315.000,00 
(hum bilhão, setecentos e quarenta e nove milhões, tre
zentos e quinze ffiil cruzeiros). Relator: Senador Eneas 
Earia, Pan!cir:- favorável. Aprovado por unanimidade. 

Esgotada; as matérias da pauta, o Senhor Presidente 
comunica ao plenário de que, como seu representante, 
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partícipou dõs fr~balhOs da jornada dos_ Prefeitos pCla 
reforma tribut<lria, na sua vinda a Brasília. Ressalta, que 
teve a oportunidade de falar a todos no Auditório Petrô
nio Portella, sobre: 9 problema tributário do Município 
Brasileiro. 

Comunica, finalmente, ter recebido ofícios de agrade
cimento, da correspondência que lhe foi enviada, das se
guintes Prefeituras Municipais de: Antonina do Norte 
(CE), Carnaubal (CE), Viçosa do_Cearã (CE), Montanha 
(ES), Afonso Cláudio (ES). Vila Velha (ES), Viana (ES), 
Serra (ES); das Câmaras Municipais de Itaguaçu (ES) 
Ibatiba (ES), Guaçuí (ES), Vitória (ES) e das Prefeituras 
do Estado de Goiás, a seguir relacionados: Goiânia, Mi
neir-os, Campinorte, Colinas de Goiás, Doverlândia, 
Alto Paraíso, Santa Helena de Goiás, Rio Verde, Peixe, 
Araguapaz, Carmo do Rio Verde, bem como das Câma
ras Municipais das seguintes cidades goianas: Piranhas, 
Nova Glória, Formosa, Couto Magalhães, Cachoeira 
Alta e Goianápolis, 

Nada maiS havendo a tratar, encerra-se a reunião ta~ 
vrando eu, Francisco Gonçalves Pereira, Assistente da 
Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, serã assi
nada pelo Senhor Presidente. 

COMISSÀO DE FINANÇAS 

14~ reunião, realizada em 29 de setembro de 1983 

Às dez horas do dia vinte e noVe de setembro de mil 
n-oVecentos e oitenta e três, na sala- de=reuniões da Comis· 
são,_.presentes os Senhores Senadores Itamar Franco, 
Presidente, José Fragelli, José Uns, Jutahy Magalhães, 
Saldanha Derzí, Hélio Gueiros, Amaral Peixoto, Octá~ 
via Cardoso, Pedro Simon e a Senadora !ris Célia, 
reúne-se a Comissão de Finanças. 

Deixam-de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Jorge Bornhausen, Amaral Furlan, 
Albano-Fr-al-lCO. Gab-riel H-er-mes,-João-C-aste!o, Gu.:J!her~ 
me Palmeira, Roberto Campos, Severo Gomes, Fábio 
Lucena e Roberto Saturnino. 

Ao constatar a existência de número regimental, o Se
nhor Presidente declara abertos os trabalhos e dispensa a 
leitura da Ata du reunião anterior. que é dada como 
aprovada. 

A seguir, são apreciadas as seguintes proposições: 
Projeto de lei do Senado n<:> 120/8 I - Acrescenta dis

positivo à Lei Compleinentir n9 26, de I 1 de setembro de 
1975, que unificou o PIS-PASEP. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 
- Parecer: Favorável 

Conclusão: Aprovação do parecer. 
Projeto de lei do Senado n9 59/83 - Altera a Lei n~ 

1.950, de 14 de julho de 1982, que isenta do Imposto de 
Renda os ganhos auferidos por pessoas físicas em ope
rações com imóveis, estimula a capitalização das pessoas 
jurídicas e dá outras providências. 

Rcdato_r: Senador Pedro Simon 
Parecer: Favorável ao projeto, nos termos _da Emenda 

Substitutiva que apresenta. 
Conclusão: Vista ao Senador José Lins. 
Emendas de Plenário de n"'s_l a 5 ao PLS nQ 339/78-

Dispõe sobre a _extinção da enfiteuse de bens públicos e 
particulares e dá outras providências. 

:Relaioi:--Seri"ãdor Jutahy Magalhães 
Par_ecer: Contrário às emendas I, 2 e 5; favorável à 

emenda nQ 4 e pela aprovação parcial da Emenda n~' 3, 
nos termos da Subemenda à Emenda n9 3-CF. 
__ Conclusão: Aprovação do parecer. 

Projeto de lei dil Câmara n9 103/82- Altera-o--ãi-iigo 
2'? da Lei_n<:> 6.!68,_de 9 de dezembro de 1979; queci-iOUo 
fU::rido-ae Apoio ao Desenvolvimento SoCial- f AS, e o 
artigo 39 do Decreto-lei n9 594, de 27 de maio de~1969, 
que institui a Loteria Esportiva Federal. 
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Relator: Senador José Fragelli 
Parecer: Favorável 
Conclusão: Aprovação do parecer, com voto vencido 

do Senador José Lins. 
Projeto de lei do Senado n<:> 62/81 - Dispõe sobre a 

cobrança de contas de energia elétrica, água, gás e telefo~ 
ne, pelas empresas concessionârias de serviços públicos e 
dá outras providências. 

Relator: Senador João Castelo 
Parecer: Favorãvel 
Conclusão: O Senador José Líits apri::sfmh voto em se

parado, contrário. A Comissão aprova o parecer do Re
lator, Senador João Castelo, com voto em separado, 
vencido, do Senador José Lim>. 

Projeto de lei do Senado n~' 84/82- Submete à apro
vação do Senado Federal os contratos visando a ob
tenção de empréstímos internãclonais; 

Relator: Senador Jutahy Magalhães 
Parecer. Favorável ao projeto, nos termos da Emenda 

n~" 1-CCJ. -
Conclusão: Aprovação do parecer, com voto vencido 

do Senador José Lins, no sentido de que seja feita uma 
revisão da legislação a tua\, por entender que a dinâmica 
a tua\ da administração pública não permite que o Poder 
Executivo dependa de um process_o relativamente lento· 
de decisão, submetendo todos os processos relativos a 
negócios externos ao Senado Federal. 

Fica adiada para a próxima reuniãõ O PLC n~' 45/81. 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, Ja

vrundo eu, Carlas_Guilherme Fonseca, Assistente da Co
mis~o. a presente ata, que, lida e aprovada será assinada 
pelo Senhor· Presidente. 

Comissão Mista 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem 
n9 108, de 1983-(CN), do Senhor Presidente daRe
pública, submetendo à deliberação do Congresso Nã:
cional o texto do Decreto-lei n~> 2.054, de 16 de agosto 
de 1983, que ''restabcelce o incentivo fiscai de que 
trata o Decreto-lei n" 1.932, de 30 de março de 1982, 
e dá outras providências". 

I~ Reunião (instalação) 
realizada cm 8 de setembro de 1983 

Aos oito dias do mês de setembro do ano de mil nOVe-" 
(..'Cotos e oitenta e três, às dezcsseis horas, na Sala da Co
missão d~ Finanças, no Senado Federal, presentes os Se
nhores Senadores Guilherme Palmeira, Passos Pôrto, 
Marcondes Gade\ha, João Lobo, Joiio Castelo, Helvtdio 
Nunes, Martins Filho, Affonso Camargo, José Frage\li e 
os Senhores Deputados Vivaldo Frota, Leõnidus Rachid 
e Aluizio Bezerra, reúne-se a Comissão Mista incuffibida 
de estudo e parecer sobre a Mensagem n~> 108, -óC 1983-
(CN), do Senhor Presidente da República, submetendo à 
deliberação do Congresso Nãcional o texto do decreto-
lei n9 2.054. de 16 de agosto de 1983, qu~ '"resfabelece o 
incentivo !iscai de que trata o -DCciCto-Iei n~" 1.932, de 30 
de março de 1982, e dá outrUs ProVídências". 

Dei:\am de comparecer, por motivo justíficadci, Os Se-
nhores_Senadores Pedro Simon e SeVCrO ITorries e os Se
nhores Deputados Alércio Dias, Osvaldo Melo, Manoel 
Ribeiro, Orestes Muniz, Carlos Vinagre, MáriO' FrOtã, 
Mücio Athaídc e Arildo Teles. 

De acordo com o que preceitua, o Regimento Co
mum, assume a Presidência, evCntua\mCnte, o Serihor 
Senador Passos Põrto que declara instalada a Comissão. 

Obedecendo a dispositivo regimental, o Senhor Presi
dente cschtrece que irâ procedt..'r à eleição do Presidente c 
do Vicc-Prc:·;identc da Comissão. Distribuídas aS cêdu
\as. o Senhor Senador Passos Põrto convida o Senhor 
Deputado Aluí:.o:io Bezerra para funcionar como eScruti
nador. 

D!ÃIÜO D-0 CONGRESSO NACIONAL (Seção Íl) 
-- - - -- - -- -

Procedida a eleição, verifica-se- o· seg-uinte resultado: 
Para Presidente: 
Deputado Orestes Muni.Z lO votos. 

__ Em branco ...... , . . . 2 Votos. 
Para Vice-Presidente: 
Deputado Vivaldo Frota 
Em branco .. ·- .........•..... 

11 votos. 
1 v.oto. 

São declarados eleitos Presidente e Vice-Presidente, 
respectivamente, os Senhores Deputados Orestes Muniz 
e Vivaldo Frota. 

Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Vivaldo 
Frota, V ice-Presidente eleito, agradece, em nome do Se
nhor Deputado Orestes Muniz e no seu próprio, a honra 
com que foram distinguidos e designa o Senhor Senador 
Guilherme Palmeira para relatar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, 
para constar cu, João Hélio Carvalho Rocha, Assistente 
de Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão e irá à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

-' Incumbida de estudo e parecer sobre a mensagem 
n9 112, de 1983-(CN), do senhor Presidente da Re
pública submetendo à deliberação do Congresso Na
cional o texto do decr~to-lei n~"_ 2.057, de 23 de agosto 
de 1983, que ~'Altera e revoga dispositivos do decreto
lei n9 221, de 28 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre 
a proteção e estímulos à pesca, alterado pela lei n~" 

6.276, de J9 de dezembro de 1975". 

1 • Reunião (istalação ), 
realizada em 20 de setembro de 1983. 

Aos vinte dias do mês de setembro do ano de mil nove
centos e oitenta e três, às dezesseis horas e quarenta mi
nutos, na Sala da Comissão de Finanças, no-Senado Fe
deral, presentes os Senhores Senadores Almir Pinto, Ju
tahy Magalhães, Passos Pôrto, Gabriel Hermes, Octã.vio 
Cardoso, Marcelo Miranda. Enéas Faria, Alfredo Cam
pos e os Senhores Deputados Emídio Perondi, Antônio 
Florêncio, Oswaldo Murta e Walter Batista, reúne-se a 
Camisão Mista Incumbida de _estudo e parecer sobre a 
Mensagem n~> 112, de 1983-(CN), do Senhor Presidente 
da República submetendo à deliberação do Congresso 
Nacional o texto do Decreto-lei n9 2_057, de 23 de agosto 
de 1983, qu~ "altera e revoga dispositivos do Decreto-lei 
n~' 221, de 28 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a 
proteção e estíinufos à pesca, alteraao pela Lei n~" 6.276, 
de ]9 de dezembro de 1975". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Guilherme Palmeira, João Castelo, 
Gastão Müller e Deputados Emídio Gallo, Antônio Go
mes, Pedro CeoHm, Domingos Leonelli, José Maranhão, 
Manoel Affonso e Délio dos Santos. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, 
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador 
Almir Pinto que declara instalada a Comissão. 

Em obediência a dispositivo regimental, o_ Senhor 
Presidente esclarece que irá proceder à eleição do Presi
dente e do V ice-Presidente da Comissão. Distribuídas as 
cédulas, o Senho-r Almir Pinto convida o Se~hor- Depu
t~d-~ Walter Batista para funcionar como escrutinador. 

ProcediQa a e:Ieição, verifica-se o seguinte resultado. 
Para Presidente: 
Senador Alfredo Campos . . . . . . . . . . . . . 10 votos. 
Em branco . . . . . . . . . . . . . . . 02 votoS. 
Para Vice-Presidente: 
Senador Almír Pinto .... , ._. ll votos. 
Em branco .-·····-···~·········--u~···· 01 voto. 

São declarados eleitos Presidente e Vice-Presidente, 
respeCtiVimente, os Senhores Senadores Alfredo Cam~ 
pos e Almir Pinto. 

Outubro de 1983 

Assumindo a Presidência o Senhor Senador Alfredo 
Campos agradece, em nome do Senhor Senador Almir 
Pinto e no seu próprio, a honra com que foram distingui
dos e designa o Senhor Deputado Emídio Perondi para 
relatar a matêria. 

Nada mais havendo a tratar encerra-se a reunião, e, 
para constar, eu, João Hélio Carvã.\ho Rocha, Assistente 
de ComisSão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, 
s.erá assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão e ifá à publi~ação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e Parecer sobre a Mensagem 
n9 llS, de 1983-CN, no Senhor Presidente da Re
plíblica submetendo à deliberação, do Congresso Na
cional o texto do Decreto-lei n~> 2.059, de 1~> de se
tembro de 1983, de 8 de junho de 1967, que dispõe 
sobre a prestação do serviço militar pelos estudantes 
de medicina, farmácia, odontologia e veterinária e pe

los médicos, famacêuticos, dentistas e veterinários". 

I' Reunião (instalação), 
realizada em 21 de setembro de 1983 

Aos vinte e um dias do mês de setembro do ano de mil 
novecentos. e oitenta e três, às dezesseis horas e quinze 
minutos, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado 
Federal, presentes os Senhores Senadores Lourival Bap
tista, Gaivão Modesto, Aderba\ Jurema, Raimundo Pa
rente, Lomanto Júnior, Carlos Alberto, Marcondes Ga
delha, Gastão MUller, Alfredo Campos, Hélio Gueii"os, 
Lázaro Barboza e Deputados Oscar Alves, José Maria 
Magalhãe~ e Jorge Vianna, reúne-se a Comissão Mista 
incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n~ 115, 
de 1983-CN, do Senhor Presidente da República subme~ 
tendo à delibe_ração do Congresso Nacional o texto do 
Deérêto-lei n~> 2.059, de 1~> de setembro de 1983, qu~, "al
tera ã redação de dispositivO da Lei n~" 5.292, de 8 dejU.: 
nho de 196_7, que dispõe sobre a prestação do Serviço 
Militar pelos Estudantes de Medicina, Farmácia, Odon
tologia e Veterinária e pelos Médicos, Farmacêuticos, 
Dentistas e Veterinários". 

Deixari:i de cOmParecer, por motivo justificado, os Se
nhores Deputados Sebastião Curió, Ludgero Raulino, 
Castejon BrancO, Albiilo Coimbra, Rosemburgo Roma~ 
no, Doreto Campanari, Leônidas Sampaio e Arildo Te
les. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, 
--assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador 

Aderbal Jurema que declara instalada a Comissão. 

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Pre
sidente esclarece que irá proceder a eleição do Presidente 
e do Vice-Presidente da Comissão. Distribuídas as cédu
las, o Senhor Senador Aderbal Jurema convida o Depu
tado Jorge Vianna para funcionar c_omo escrutinador. 

Para Presidente: 
Senador Hêlio Gueiros . 
Senador Lázaro Barbosa 

Para Vice-Presidente: 

12 votos 
02 votos 

Senador Marcondes Gadelha .... , ..... ·- 12 votos 
Senador Raimundo Parente .. ~ . . . . . . . . . 02 votos 

São declaiados eleitos, respectivamente, Presidente e 
Vice.:P-residenti!, Os Senhores Senadores Hélio Gueiros e -
Marcondes Gadelha. 

Assumindo a Presidência o Senhor Senador Hélio 
Gueiros agrà.deci::, em nome do Senhor Senador Marcon
des Gadelha e no seu próprio, a honra COm que foram 
distinguidos e designa o Senhor Deputado Oscar Alves 
para relatar a matéria. 



Outubro de 1983 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la
vrando eu, Mauro Lopes de Sá, Assitcntc da Comissào, 
a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo 
Senhor Presidente, demais membros da Comissão e irá à 
publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a mensagem 
nl' 116, de 1983-CN, do Senhor Presidente da Re
pública submetendo il deliberação do congresso Na
cional o texto do Decreto-lei n'l' 2.006, de 12 de se
tembro de 1983, que "altera a lei nl' 2.060, de 26 de 
dezembro de 1973, que dispõe sobre a utilização e a 
exploração dos aeroportos, das facilidades à nave
gação aérea e dá outras providências". 

I• Reunião (instalação), 
realizada em 21 de setembro de 1983. 

Aos vinte e um dias do mês de setembro do ano de mil 
novecentos e oitenta e três, às dezesseis horas e trinta mi
nutos, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado Fe-
deral, presentes os Senhores Senadores Virg'ílio Távora, 
Guilherme Palmeira, Afrriir -Pinto, João lúCio, Octávio 
Cardoso, Gabriel Hefmes, Lomanto Júnior, Marcelo 
Miranda, Affonso Camargo, Sev-ero Gomei e Depiúa
dos José Carlos Fagundes, Ângelo Magalhães, Darcy 
Pozza, Felipe Cheidde e Mattos Leão, reúne-se a Comis
são Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Mensa
gem n'i' 116, de 1983-CN, do Senhor Presidente da Re
pública submetendo à delibCração do Congresso Nacio
nal o texto do Decreto-lei n'i' 2.060, de 12 de setembro de 
1983, qu'e. ·~altera a Lei n'i' 2.006: ·ae 26 de dezembrO de 
1973, que dispõe sobre a utilização e á exploração dos 
aeroportos, das facilidades à navegação a-érea e dá outr,?.s 
providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senador Alberto Silva e Deputados Jaime Santa
na, Wanderley Mariz, Carlo-s Peçanha, Fenando 
Sant' Anna, Olavo Pires e J_osé Cõiagrossi. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, 
assume a Presidência, eventualmente, o _Senhor Senador 
Almir Pinto que declara instalada à Comissão. 

Em obediência a dispositivõ-1-egimental, o Senhor Pre
sidente esclarece que irá proceder a eleiçào do Presidente 
e do V ice-Presidente da Comissão. Distribuídas as cédu
las, o Senhor Senador Almir Pinto convida o Senhor De-
putado Felipe Cheidde para funcionar como escrutinã
dor. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguiitte resultado. 

Para Presidente: 
Deputado Mattos Leão 
Deputado Felipe Cheidde . 
Para Vice-Presidente: 

14 .vo.t.os 
1 voto 

Deputado Jaime Santana ........•...... 15 votos 
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e 

Vice-Presidente, os Senhor~s Deputados Mattos Leão e 
Jaime Santana. 

Assumindo a Presidência o Senhor -Deputado Mãttos 
Leão agradece, em nome do Senhor Deputado Jaime 
Santana e no seu próprio a honra com que foram distin
guidos e designa o Senhor Senador LomantO JÓnior P3ra 
relatar a matéria. -

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la
vrando eu, Mauro Lopes de Sá, Assisterite da Comissão, 
a Presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente, demais membros da Comissã.o e írã à 
publicação. 

DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçãoll) 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a proposta de 
emenda à Constituição nº 30, de 1983, que '"acrescen
!a _parágrafO único ao artigo 84 da Constituição_, dis
pon-do sobre a escolha de Ministros de Estado''. 

1' ReuniãO (instalação), 
realizada em 9 de setembro de 1983. 

Aos nove dias do mês_ de setembro do ano de mil nove
centos e oitenta e três, às dezesseis horas e quarenta mi
nutos, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado Fe
deral, presentes os Senhores Senadores Glavão Modesto, 
Guilherme Palmeira, João Castelo, Lomanto Júnior, 
Martins Filho, Helvídio Nunes, Marcelo Miranda, José 
Fragelli, Fernando Henrique Cardoso, Severo Gomes e 
Deputados Celso Barros, João Baptista Fagundes e 
Orestes Muniz, reune-se a Comissão Mista do Congresso 
Nacional, incumbida de estudo e parecer sobre a Propos
ta de Emenda à Constituição n<:> 30, de 1983, qu~- "acres
-centa parágrafo único ao artigo s·4 -de Constituição, dis
pondo sobre a escolha de Ministros de Estado". 

Deixam de comparecer, por mõtiVo jústíficado, os Se
nhores Senadora Eunice Michiles e Deputados Assis Ca
nuto, José Lourenço, Pedro Germano, Wall Ferraz, Jor
ge Madauar, Daso Coimbra, Ibsen Pinheiro e Délio dos 
Santos, -- -

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, 
-assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador 

Lomanto Júnior, que declara instalada à Comissão. 
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Pre

sidente esclarece que irá proceder a eleição do Pfesidente 
e do Vice-Presidente da Comissão. Distribuídas as cédu
las, o Senhor Senador Lomanto Júnior convida o Senhor 
Deputado Orestes Muniz para funcionar como escruti
nador. 

Procedida a eleição, verifica-se o segui_nte resultado: 

Para Presidente: 
Senador Fernando Henrique Cardoso ..... t2 votos 

Em branco·-···· ..•.... o~·~·-.. ·-•+········~· · t voto 
Para Vice-Presidente: 
Senadora Eunice Michiles ............•... 13 votos 
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e 

Vice-Presidente, os Senhores Senadores Fernando Hen
rique Cardoso e Euriice Michiles. 

Assumindo a PresidênCia o Senhor SefladOr Fernando 
Henrique CardoS-o agradece, em nome da Senhora Sena
do'ra Eunice MichHes e no seu-próprio a honra com qUe 
foram distinguidos e designa o Senhor Deputado Celso 
Barros para relatar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la
vrã.il.dõ- eu, Mauro Lopes de Sá, Assistente da ComissãO, 
aPresente Ata qlle, lida e aprovada, será ássinada pelo 
Serihor Presidente, dem-ais membros da Comissão e irá à 
publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de Estudo e Parecer sobre a proposta de 
emenda à Constituição n9 34, de 1983, que "dá nova 
redação a alínea "a" do parágrafo único do artigo 

- 151 da Constituição Federal". 

I• Reunião (Instalação), 
realizada em 22 de setembro de 1983. 

Aos vinte e dois dias do mês de setembro do ano de 
mil novecentos e oitenta e três, às dezesses horas e quinze 
nlinutos, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado 

_ Federal, presentes-os Senhores Senadores José Lins, 
Virgílio távora, Aderbal Jurema, Carlos Alberto, 

- G"abríeTHúmes, Lomanto Júnior, João Lúcio, Fernan
do Henrique Cardoso, Enéas Faria, Mário Maia e Depu-
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tadós José Carlos Fonseca, Gomes da Silva e Nil,~2P 
Gibson, reúne--se ã Comissão Mista do -Congresso mi.cio
nal, incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de 
Emenda à Constituição n'i' 34, de 1983, que "Dá nova re
daçào a alínea '_'a" do Parágrafo único do artigo ISJ da 
Constituiç~o Federal". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Deputados Aicides Franciscato, Sarney Filho, 
Domingos Leonelli, Fernando Cunha, João Gilberto, 
Rosa Flores e Matheus Schimidt. 

De acordo com o que preceitua a Regimento Comum, 
assume a Presidência; eventualmente, o Senhor Senador 
Aderbal Jurema, que declara instalada a ComissãO: 

Em obt:diência a disposítivo regim-eiltal, o Senhor Pre
sidente esclarece que irâ proceder a eleição do Presidente 
e do V ice-Presidente da Comissão. Distribuídas as cédu
las, o Senhor Senador Aderbal Jurema convida o Senhor 
Deputado José Carlos Fonseca para funcionar como es
crutinador. 

ProJ?.edida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Pira Presidente: 
Senador Mário Mâia . . . . . . . . . . . . . . . .13 votos 
Em branco . • . . . . . . . . . . . . . 1 voto 
Para Vice-Presidente: 
Senador Carlos Alberto . . . .. 13 votos 
Senador Gabriel Hermes ................ l voto 
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e 

Vice-Presidente, os Senhores Senadores Mário Maia e 
Carlos Alberto. 

Assumindo a Presidência o Senhor Senador Mário 
Maia agradece, _em nome do Senhor Senador Carlos Al
berto e no seu próprio, a honra com que foram distingui
dos e designa o Senhor Deputado Gomes da Silva para 
relatar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la
vrando eu, Mauro Lopes de Sá, Assistente da Comissão, 
a pr~ente A ta, que li~a e aprovada, será assinada pelo 
Senhor Presidente, demais membros da Comissão e irá à 
publicação. 

--COMlSSAO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir Parecer sobre o 
Projeto de l.ei n'i' II, de 1983-CN, que "Fixa os efeti
vos dos oficiais da Marinha em tempo de paz, e dá ou

- tras providências". 

I• Reuniio (lnstalaçio), 
realizada em 28 de setembro de 1983. 

Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de mil 
novecentos e oüenta e três, às dezesseis horas, na Sala da 
Comissão de Finanças, no Senado Federal, presentes os 
Senhores Senadores João Lúcio, Iris Célia, José Lins, Ju
taby Magalhães, Gastão MUller, Alfredo Campos, 
Mário Maia e Deputados Francisco Erse, Gomes da Sil
va, Marcelo Unhares, Denisar Arn'eiro e Dilson Fan
chin, reúne-se a ComiSsão Mista do Congresso Nacio
nal, incumbida de examinar e emitir parecer sobre o Pro
jeto de Lei n" II, de 1983-CN, que "Fixa os efetivos dos 
Oficiais da marinha em tempo di p-az. e- dá outras provi
dências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores João Castelo, João Lobo, Lomanto 
Júnior, Marcelo Miranda e Deputados Josê Fernandes, 
Aritô-n-io Pontes, Agenor Maria, Milton Figueiredo, Joa
quim Roriz e Jacques D'OrneHas. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, 
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador 
José Lins, que declara instalada a Comissão. 

Em obt:diência a dispositivo regimental, o Senhor Pre
sidente esclarece que irá proceder a eleição do Presidente 
e do v ice-Presidente da Comissão. Distribuídas as cédu
las, o Senhor Senador José Lins convida o Senhor Depu
tado Denisar Arneiro para funcionar_ como escrutinador. 
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Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 
Para Presidente: 
Senador Gastão Müller .~ .. -.... 11 votos 
Senador MáriO Maia 
Para Vice-Presidente: 
Senador João Lúcio , ...... . 

.•••••. 1 voto 

......• ~11 votÕS 
Em branco .. ~ ............ ,_, ....... ~- ~- 1" voto 
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e 

Vice-Presidente, os Senhores Senadores Gastão Müller e 
João Lúcio. 

Assumindo a Presidência o Senhor Senador Gastão 
Milller agradece, em nome do Senhor Senador João Lú
cio e no seu próprio, a honra com que foram distingui
dos e designa o Senhor Deputado Francisco Erse para 
relatar o projeto. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, 
para constar, eu, Helena lsnard Accauhy Sarres dos San
tos, Assistente da Comiss_ão, lavrei a apresente Ata que, 
lida e aprovada, serâ assiriãda pelo Senhor Presidente, 
demais Membros da Comissão e irâ à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem 
o9 112, de 1983-CN, do Senhor Presidente daRe~ 
pública, submetendo à deliberação do Congresso Na
cional o texto do Decreto~iei n9 2.057, de 23 de agosto 
de 1983, que "altera e revoga dispositivos do 
Decreto~lei n9 221, de 28 de fevereiro de 1967, que 
dispõe sobre a proteção e estímulos à pesca, alterado 
pela Lei n<~ 6.276, de 1'~ de dezembro de 1975". 

2' Reunião, realizada em 28 de setembro de 1983 

Aos vinte e oíto dias do mês de setembro do ario -de mil 
novecentos e oitenta c (iês, às dezesseis horas e trinta mi
nutos, na Sala da ComiSSão de Finanças, no Sen8.do Fe
deral, presentes os Senhores Senadores Almir Pinto, 
Guilherme Palmeira, Jutahy Magalhães, Passos Pôrto, 
Gabriel Hermes, Octavio Cardoso, Gastão Milller, Ene.. 
as Faria, Alfredo Cariipos-e Deputados Emídio Perondi, 
Antôriio Florêncio e Walter Batista, reúne-se a ·comis
são Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Mensa
gem n~' 112, de 1983_~CN, do Senhor Presidente da Re
pública, submetendo à deliberação do Congresso Nacio
nal o texto do Decreto-lei n9 2.057, de 23 de agosto de 
1983, que "altera e revoga dispositivos do Decreto-lei<~ 
221, de 28 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a pro
teçào e estímulos à pesca, alterado pela Lei n<~ 6.276,-de-
19 de dezembro de 1975". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores João Castelo, Marcelo Miranda e os 
Senhores Deputados Emnio Gallo, Antônio Gomes, Pe
dro Ceolim, Domingos LeoneUi, José Maranhão, Oswal~ 
do Murta, Manoel Affonso e Oélio dos Sa_n_tos. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos 
pelo Senhor Presidente, Senador Alfredo Campos; que 
solicita nos term~s regimentais, a dispensa da leitura da 
Ata da reunião anterior, que logo após é dada como 
aprovada. 

Em seguida o Senhor Presidt:_nte c_oncede a palavra ao 
Relator, Dep-utado Emídio Perondi, que emite parecer 
favorável à Mensagem n9 112, de 1983-CN, nos termos 
do projeto de decreto. legislativo que oferece como con~ 
clusão. 

Posto em discussão e votação, é o -parecer aProvado 
sem restrições. =- - ~-~- - --

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, 
para constar, eu, João __ Hélio Carvalho Rocha, Assistente 
de Comis-são, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
da comisSão e irá a publicação. 

DIÁ-RIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir relatório sobre a 
Mensagem n9 114, de 1983-CN, pela qual o Senhor 
Presidente da República, comUnica haber vetado, 
parcialmente, o Projeto de Lei da Câmara n<~ 79, de 
1983, que "dispõe sobre a emissão de uma série_espe
cial de selos, comemorativos do centenário de Getúlio 
Vargas". 

2• Reunião, realizada em 28_ de setembro de 1983 

Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de mil 
novece"ritos e oitenta e três, às dezesseis horas e quarenta 
e cinco minutos, na Sala da Comissão de Finanças, no 
Senado TederaJ, presente5 os Senhores Senadores Ader
bal Jurema, Octavio Cardoso, Fábio Lucena e Deputado 
Jorge Arbage, reúne~se a Comissão Mista incuinbida de 
examinar e emitir relatório sobre a Mensagem n9 114, de 
1983-CN, pela qual o Senhor Presidente da República 
comunica haver vetado, parcialmente o Projeto de Lei da 
Câmara nl' 79, de 1983, que "dispõe sobre a emissão de 
uma série especial de selos, comemorativos _do cente
nário de Getúlio Vargas", 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Deputados Gióia Júnior e Luiz LeaL 

, Havendo número regimental, são abertos os trabalhos 
pelo Senhor Senado Aderbal Jurema, Vice-Presidente, 
no exercido da Presiâênci<i~ que solicita, nOs tel-mos regi
mentais, a dispensa da leitura da Ata da reunião ante.. 
rior, que, Jogo após, é dada como aprovada. 

Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao 
Relator, Senhor Deputado Jorge Arbage, que emite rela
tório U Mensagem n'll 114, de 1983-CN na forma apre
sentada. 

Posto em discuss~o e votação, é o relatório aprovado, 
sem restrições. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, 
para constar, eu, Helena Isnard Accauhy Sarres dos San
tos, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata que, 
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e 
irá à pubUcação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de 
Emenda à ConStítuição n\) 12, de 198l; que- "disPõe~ 
sobre a alteração do art. 217 da Constituição da Re
Pública Federativa -do Brasil''. - -

3' Reunião, realizada em 21 de setembro de 1983 

Aos vinte e um dias do mês de setembro do ano de mil 
novecentos e oitenta e três, às dezesseis horas, na Sala da 
Comissão de Finanças, no Senado Federal, presentes os 
Senhores Senadores Carlos Chiarelli, Almir Pinto, 
Gabriel Hermes, Lourival Baptista, Gaivão Modesto, 
Affonso Camargo e os_ Senhores Deputados _Guido 
Moesch, Osvaldo Melo, Jorge Leite, Amadeu Gera, El
quisson Soares e Eduardo Matarazzo Suplicy, reúne-se a 
Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de 
estudo e parecer sobre a Proposta de Emenda à Consti
tuição n9 12, de 1983, que "dispõe sobre a alteração do 
art. 217 da Constituição da República Federativa do 
Bmsil", 

Deixam de comparecer, por motivo justificadO,_-os Se
nhores Senadores Lenoir Vargas, Claudionor Roriz, Jo
sé Fragelli, Itamar Franco, Alfredo Campos e os Senho
res Deputados Oscar Corrêa, Ozanan Coelho, Leorne 
Belém e Matheus Schmidt. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos 
PC lo SeÔhor Pi=esidente, Deputado ElquisSõfl Soares, que 
solicita, nos termos regimentais, a dispensa da leitura da 
Ata da reunião ailterlor; que, logo após, é dada como 
aprovada. 

Em seguida, :o- Senhof Preside-iite concede a Pala-vra ao 
Senhor Relator, Senador Carlos Chiarelli, que e"mite pa-
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recer favorável à Proposta de Emenda à Constituição n~' 
12, de 1983. 

Posto em discussão e votação, é o pafecer aprovado 
sem restrições. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, 
para constar, eu, João Hélio Carvalho Rocha, Assistente 
de Comissão, lavrei_ a presente Ata que, lida e aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão e irá à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a 
Proposta de Emenda à Constituição n9 24, de 1983, 
que "estabelece a obrigatoriedade de aplicação anual, 
pela União, de nunca menos de treze por cento, e,pe
los Estados, Distrito Federal e Municípios, de, no 
mínimo, vinte e cinco por cento da renda resultante 
dos impostos, na manutenção e desenvolvimento do 
ensino". 

2• Reunião, realizada em 27 de setembro de 1983 

Aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de mil 
novecentos e oitenta e três, às dezesseis hora, na Sala da 
Comissão de Finanças, no Senado Federal, presentes os 
Senhores Senadores Jutahy Magalhães, João Calmou, 

~Eunice Michiles, Octávio Cardoso, Aderbal Jurema, 
Gaivão Modesto, Lomanto Júnior, Gastão MíiUer, Fer
nando Henrique Cardoso, José Fragelli, Álvaro Dias e 
Deputados Salvador Julianelli, Victor Faccioni, Stélio 
Dias, Tobias Alves, Octacílio de Almeida, Carlos Mos
coni e Walter Casanova, reúne~se a Comissão Mista do 
Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir pa
reCe"r sobre a Proposta de Emenda à Constituição n'~ 24, 
de 1983~- que "es.tabelece a obrigatoriedade de aplicação 
anual, pela União; de nunca menos de treze por cento, e, 
pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, de, no 
mínimo, vinte e cinco por cento da renda resultante dos 
impostos, na manutenção e desenvolvimento do ensino". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Deputados Rómulo Gaivão, Rita Furtado, Ray
mundo Urbano e Djalma Falcão. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos 
pelo Senhor Presidente, Senador Gastão Milller, que so
licita, nos termos regimentais, a dispensa da leitura da 
Ata da reunião anterior, que, logo após é dada como 
aprovada. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra 
ao Relator da matéria, Deputado Salvador Julianelli, 
que emite parecer favofável á proposta, na forma apre· 
seil:fãda. --- - --

Posto em discussão e votação, é õ parecer aprovado, 
por unanimidade. 

NadU: mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la
vrando eu, Mauro Lopes de Sá, Assitente da Comissão, 
a presente Ata, que lida e aprovada, será assinada pelo 
Senhor Presidente, demais membros da Comissão e irá à 
pubHcaçào. 

COMISSÃO MISTA 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA 
8• Reunião (Ordinária), realizada 

em 27 de setembro de 1983 

Às onze horas do dia vinte e sete de setembro de mil 
novecentos e oitenta e três, na Sala da Comissão, na Âla 
Senador A!e)tandre Costa, sob a presidência do senhOr- -
Senador Gabriel Hermes, Presidente, reúne..se a Comis~ 
são de Minas e Energia, com a presença dos Senhores Se
nadores Hélio Gueiros, Odacir Soares e Luiz Cavalcan
te. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores José Lins, Dinarte Mariz e Alberto Sil
va. 
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Havendo número regimental, o Senhor Presidente de
clara abertos os trabalhos e dispensa a leitura da At::~ da 
reunião anterior, que é dada como aprovada. 

Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao 
Senhor SenadorLuiz Cavalcante, que emíte parecer favo.: 
rável ao Projeto de Lei do Sen'ado n~' 304, de 1979, que 
"dispõe sobre a comercialização dos produtos derivados 
de petróleo no território Nacional". Não há objeção ao 
parecer apresentado, sendo,entào aprovado por unani
midade. 

Nada mais havendo a tratar, encernHe a reunião, la
vrando eu, Fnmcisco Gonçalves Pereira, Assistente da 
Comissão, a presente Ata que, lida e ãp-rovada, será assi
nadu pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNI
CAÇOES E OBRAS PÚBLICAS (CT) 

3~ Reunião, realizada em 29 de setembro de 1983. 

Às onze horas do dia vinte e nove de setembro de mil 
novecentos e oitenta e três, na sala de reuniões da Comis· 
são, na Ala Senador Alexandre Costa, presentes os Se
nhores Senadores Benedito Ferreira, Presidente, Loman-

-- tõ- JUnTar, Ade_rbal Jurema e Hélio Gueiros, reúne-se a 
Comissiio de Transportes, Comunicações e Obras Públi
cas. 

Deixum de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Luiz_ Cavalcante, Alexandre Costa, 
Marcelo Miranda e Affonso Camargo. 

Havendo número regimental, o Sr. Presidente declaia
abcrtos os trabalhos, e dispensa a leitura da Ata da reu
nião anterior, que é dada como aprovada. Prosseguindo, 
o Sr. Pi"csidente concede a palavra ao Sr. Senador Lo
manto Júnior, que emite parecer favorável ao Prõjeto de 
Decreto LegislCJtivo n"' !8/82, que "aprova o texto do 
convênio sobre Transporte Terrestre Fronteiriço de Car
ga; fir"mado entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo d<! Repóblica da Venezuela, em Cara
Cas, a 19 de fevereiro de 1982". 

Posto em discussão e, em seguida, em votação, é o pa
recer aprovado por unanimidade. 

Ainda com lJ palavra, o Sr. Senador Lomanto Júnior, 
emite parecer favorável ao Projeto de Decreto Legislati
vo n"' 11/83, que "aprova o texto da Resolução n"' A-450, 
da XI Assembléia Geral da Organização Marítima Con
sultiva Intergovernamental - OMCI, que aprovou -
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emendas à Convenção da Organização, concluída em 
Londres, a 15 de novembro de 1979". 

Posto em discussão e, em seguida, em votação, é o pa
recer aprovado por unanimidade. 

A seguir, o Sr. Presidente concede a palavra ao Sr. Se
nador Aderbal Jurema, que emite parecer favorável ao 
Projeto de Lei da Câmara n"' 131/81, que "modifica are
dação do art. 42 e do inciso XXIX do art. 89, da Lei n"' 
5. 108, de 21 de setembro de !966- Código Nacional de 
Trânsito". 

Posto em discussão e, em seguida, em votação é o pa
recer aprovado por unanimidade. 

Dando prosseguimento, o Sr. Presidente concede a pa
lavra ao Sr. Senador Hélio Gueiros, que emite parecer 
favonível ao Projeto de Lei do Senado n~' 129/83, que 
"obriga os passageiros e tripulantes de embarcações a 
usar coletes Salva:. vidas, durante travessias fluviais ou la
custres". 

Posto-em discussão e, em segUida, em votação, é o pa
recer aprovado por unanimidade. 

Nada mais havçndo a tratar, encerra~se a reunião, la
vrando eu, Marcelino dos Santos Camello, Assistente da 
Comissão, a presente Ata, que, após lida e aprovada, se· 

-- rá as-sinada pelo Senhor Presidente. 
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t- ATA DA 175• SESSÃO, 
EM 10 DE OUTUBRO DE 1983 

1.1- ABERTURA 

1.2 - EXPEDI ENTE 

1.2.1 - Leitura de projeto 

- Projeto de Lei do Senado ns-
266/83, de autoria do Sr. Senador 
Marco Maciel, que acrescenta pa
rágrafo único ao artigo 4~> da Lei n9 

4.737, de 15 de julho de 1965 (Códi
go Eleitoral) e dá -outras providên
cias. 

1.2.2- Discursos do Expediente 

SENADOR HENRIQUE SAN
T/LLO- Documento do SindiCa
to dos Trabalhadores na Indústria 
de Energia Elêtrícã e Produção de 
Gás do Rio de Janeiro sobre o pa
pel das estatais na economia brasi
leira. Processo de estatização da 
economia brasileira. 

SUMÁRIO • 
SENADOR ITAMAR FRANCO 

- Observações sobie a proposta 
do Senhor Presidente da República 
de estreitar o diálogo entre o Go
verno e os partidos de oposição. 
Solidariedade ao movimento gre
vista dos rrietalúrSlCos da Compa
nhia Belga Mineira, sediada em 
João Monlevade- MG. 

SENADOR JOÃO CALMON 
-Defesa da utilização da CPI que 
investiga o funcionamento do m!":r-
ca.do financeiro, para apurar irre-
gularidades que teriam sido prati
cadas na área financeira pelo grupo 
Coroa-Brastel. 

1.3- ORDEM DO DIA 

- Projeto de Lei da Câmara n<:> 
ll0/83 (n~' 946/83, na Casa de ori
gem), de iniciatiVa âO Senhor Presi
dente da República, que altera a 
Lei nl' 6.099, de 12 de setembro de 
1974, que "dispõe sobre o trata
mento tributário de arrendamento 

mercantil, e dá outras providên
cias", e o Decreto-lei n<:> 1.811, de 
27 de outubro de 1980. Votação 
adiada por falta de "quorum". 

- - Requerímento n9 793/83, soli
citando urgência para o Requeri
mento n<:> 784/&3, de autoria do Se
nador Henrique Santilto, que soli
cita criação de uma Comissão Es
pecial que deverá set formada de 11 
Senadores _e_ 11 Deputados Fede
rais, com vigência de 120 dias, para 
discutir e avaliar- aspectos do con-
texto econômico, social e institu
cional do País, Votação adiada por 
falta de "quorum". 

- Projeto de Lei do Senado n<:> 
280/80, de autoria do Senador Ita
mar Franco, determinando que a 
Ordem dos Advogados do Brasil 
opine sobre a escolha de magistra
dos_ que devam integrar tribunais 
com jurisdição em todo território 
nacionaL (Apreciação prelminar da 
constitucionalidade). Votação adia~ 
da por falta de "quorum". 

SEÇÃO 11 

TERÇA-FEIRA, 11 DE OUTUBRO DE 1983 

CONGRESSO NACIONÀL 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nas 
termos do art. 55,§ 1<:> da Constituição, e eu, Nilo Coe- -
lho, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 76, DE 1983 

Aprova o texto do Decreto-lei nl' 2.041, de 30 de 
junho de 1983, que "prorroga o estímulo à capitali~ 
zação de empresas de que trata o Decreto-lei n<:> 1.892., 
de 16 de dezembro de 1981". 

Artigo único. t;: aprovado o texto do decreto-lei n9 
2.041, de 30 de junho de 1983, que. "prorroga o estímulo 
à capitalização de empresas de que trata o Decreto-lei n9 
t.892,_ de 16 de dezembro de 1981". 

Senado Federal, 1 de outubro de 1983. - Senador 
Nilo Coelho, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos 
termos do art. 55, § 19 da Constituição, e_eu, Nilo Coe
lho, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 77, DE 1983 

Aprova o texto do Decreto-lei n9 2.046, de 20 de 
julho de 1983, que ''altera o limite estabelecido nos 
artigos l~' e 2<:> do Decreto-lei n"' 2.021, de 18 de maio 
de 1983". 

Artigo único. Ê aprovado o texto do Decreto-lei n<:> 
2.046, de 20 de julho de 1983, qu~ "altera o limite estabe
lecido nos artigos !<:>e 29 do Decreto-lei n~' 2.021, de 18 de 
maio de 1983". 

Senado Federal, 7 de outubro de 1983. - Senador 
Nilo Coelho, Presidente. 

SENADO FEDERAL 

Faço saber que o Senado Federal, aprovou, e eu, Nilo 
Coelho, Presidente, nos termos do item 30 do art. 52 do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 344, DE 1983 

Cria a Categoria Funcional de Adjunto Legislati~ 
vo, e dá outras providências. 

Art. }9 É criada, no Grupo-Atividades de Apoio Le
gislativo, Código _S,F:-A L-NS-0 17, a Categoria Funcional 
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EXPEDIENTE 

CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

AIMAN GUERRA NOGUEIRA DA GAMA DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Diretor-Geral do Senado Federal 
Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal 

ALOISIO BARBOSA DE SOUZA 

Oiretor Executivo 

LUIZ CARLOS DE BASTOS 

Diretor Industrial 

RUDY MAURER 

Via Superfície: 

Semestre 
Ano 

ASSINATURAS 

Cr$ 3.000,00 
Cr$ 6.000,00 

Diretor Administrativo 
Exemplar Avulso, Cr$ 50,00 
Tiragem: 2.200 exemplares 

- Projeto de Lei do Senado n~' 

39/83, que autoriza o Poder Execu
tivo a cónceder um abono de emer
gência de 70% para os serVidores 
públicos federais, e dá outras pro
vidências. (Apreciação preliminar 
da constitucionalidade). Votação 
adiada por falta d~. "quorum". 

- Projeto de Lei do_ Senado n9 
70/83, de autoria do Senador Nel
son Carneiro, que estabelece cri
tério e limíte para os -reajustes dos 
preços de ingressos de_jogos de fu
tebol. (Apreciação preliminar da 
constitucionalidade). Votação adia
da por falta d€;:. "quorum". 

- Projeto de Lei do Senado n'>' 
21/83, que dispõe sobre a redução 
do preço do álcool_ para venda a 
proPrietários de veículos de aluguel 
empregados no transporte indiviR 
dual de passageiros, mediante 
subsídio, nas condições que esj>eCí~ -
fica. (Apreciação preliminar da 
constitucionalidade). Votação adia
da por falta d(f,"quorum". 

- Projeto de Lei do s-enado nt> 
337/81, de autoria da Comissão 
Especial do Júri Popular, que alte
ra dispositivo do Código Üe Proces
so Penai. Discussão sobrestada por 
falta d~."quorum", para votação 
do Requerimento n9 800/8_3, _ 

- Redação Final do Projeto de 
Lei da Câmara n• 7-9(81 (rito 
3.247 f80, na Casa de origem), que 
dispõe sobre a obrigatoriedade de 
aplicação dos créditos e financía.: 

mentes_ de organismos governa
mentais e daqueles provenientes de 
incentívOs fiscais, exth.isivamente 
nos projetas para os quais foram 
concedidos. Aprovada. À sanção. 

- Redação Final do Projeto de 
Resolução n'i' 105/83, que autoriZa 
a Prefeitura Municipal de Rhichue
lo, Estado do Rio Grande do Nor
te, a contratar operação de crédito 
no valor de CrS 7.678.943,63. Apro
vada. À promulgação. 

- Redação Final do Projeto de 
Resolução nt- 106/83",- que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Mauá, 
Estado de São Paulo, a contratar 
operação de_ crédito no valor de 
CrS 1.746.558.000,00. Aprovada. À 
promulgação. __ 

- Redação Final do Projeto de 
Resolução n9 109/83, que autori-za 
o Governo do Estado de Mato 
Grosso do Sul a contratar ope
ração de crédito no_ valor de Cr$ 
2.878.260.000,00. Aprovada. À pro
mulgação. 

L4- DISCURSOS APÓS .A 
ORDEM DO DIA 

SENADOR FÁBIO LUCENA 
- Artigos Publicados nos- jornais 
O Estado de S. Paulo e Correio Bra
ziliense, sobre a existência de movi
riieilto -que estaria visando a deses
tãbifizaçào do Governo João Fi
gueiredo. 

SENADOR LOURIVAL BAP
TISTA_- Entrevista concedida ao 

jorna). "O E!itado de S. Paulo" pela 
Professora Terezinha Saraiva, inti--
tulada A FUNABEM propõe mais 
assistência ao menor. 

SENADOR RAIMUNDO PA
RENTE - Apelo ao Diretor da 
Carteira de Crédito Agrícola do 
Banco do Brasil e ao Sr, Superin
tendente da SUDHEVEA, em fa
vor da pronta liberação de projetas 
de fin_anciamentos de seringais no 
interior amazonense. 

SENADOR GASTA-O 
M V LLER - Defesa de medidas 
governamentais que arripãram os 
garimpeiros de Nova Xavantina -
MT. 

1.5- DESIGNAÇÃO DA OR
DEM DO DIA DA PRÓXIMA 
SESSÃO. ENCERRAMENTO 

2- DISCURSO PROFERIOO 
EM SESSÃO ANTERIOR 

Do Sr. Pedro Simon, pronuncia
do na sessão-- de 30-9-83. 

3·-ATAS DE COMISSOES .. 

4- MESA DIRETORA 

5- LIDERES E VI CE
LIDERES DE PARTIDOS 

6- COMPOSIÇÃO DAS CO
MISSOES PERMANENTES 

de Adjunto Legislativo, intermt!diária entre a de Assis
tente Legislativo e a de Técnico Legislativo. 

Parágrafo único. Aos ocupantes da Categoria Fun
cional de que trata este artigo são inerentes atividades de 
nível superior, envolvendo a elaboração de es.tudos preli
minares, devidamente fundamentados, para tilstruç9.o de 
matérias legislativas e administrativaS, seus aspectos téC
nicos e legais; orientaçãO e execução qualificada de tare-

fas relacionadas coin a manuterlção dos diversos bancos 
de dados que compõem o Sistema de Informações do Se
nado Federal, atender às soliCitações de pesquisas, ope
rando os equipamentos utilizados no processo de auto
matização de dados. 

Art. 29 Os valores_ das referências de vencime-ntos 
ConStantes dci anexo que acompanha esta Resolução são 

os fixados para as correspondentes Referências da escala 
de Nível Superior (NS) constantes do anexo II da Lei n9 
6.908, de 21 de maio de 1981, com os reajustes posterio
res. 

Art. 39 A Classe Única da Categoria de Adjunto Le
gislativo será provida mediante a transformação dos car
gos de Assistente Legislativo e dos cargos ·ocupados pe
Jos servjdores aproveitados nos termos do§ 39 deste arti
go, dispensada, no primeiro provimento, a exigência da 
es-colaridade superior. 

§ 19 A lotação da Categoria Funcional de Adjunto 
Legislativo será- dada pelo número de Assistentes Legis
lativos e dos servidores de que trata o § 39 deste artigo, 
que a ela forem admitidos por Ato da Comissão Direto
ra, que os escalonará nas referências da Classe única, de 
cima para baixo, obedecidos os percentuais de 15%, 20%,-
25% e 40% do total obtido com a aplicação do disposto 
neste parágrafo. 

§ 29 No escalonamento de que trata o parágrafo an
terior, terá precedência na classificação, sucessivamente, 
o servidor que: 

a) tiver ingressado na Categoria através de aprovação 
em concurso interno; 

h) tiver maior tempo na Categoria; 
c) tiver maior tempo de serviço no Senado Federal; 
d) possuir melhor escolaridade registrada nos assenta

mentos funcionais na data desta Res.olução; e 
e) for incluído nos termos do§ 3t> deste artigo. 

§ 3t> O disposto nesta Resolução se aplica aos servi~ 
dores de outras Categorias aprovados em concursos in
ternos realizados nos anos de 1981, 1982 e 1983, para a 
Categoria Funcional de Assistente Legislativo, e que não 
tenham sido classificados para promoção por insuficiên
cia de vagas. 

Art. 49 O preenchimento da Classe Especial far-se-á 
nos termos da legislação específica, observando o limite 
de 30% dos ocupantes da ClasSe Única. 

Art. 5t> Após o primeiro provimento e lotação, o in
gresso na Categoria Funcional de Adjunto Legislativo 
obede_cerá às normas c critérios seletivos contidos na Re
solução n9 146, de 1980. 

Art. 69 Esta Resolução, entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 71' Revogam-se as d.ispOsições em contrário. 
Senado· Federal, 10 de outubro de 1983.- Nilo Coe

lho, Presidente. 
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ANEXO - (Art. 2•) 

Grupo Categoria Funcional 

Atividade de Apoio Legislativo Adjunto Leglslativ_o 

Ata da 175~ Sessão, 
Em 10 de outubro de 1983 

I• Sessão Legislativa-Ordinária, 
Da 47• Legislatura 

Presidência do Sr. Martins Filho. 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE· 
SIDENTE OS SRS. SENADORES: 

Iris Célia - Raimundo Parente - Gaivão Modesto 
- Odacir Soares _--Alexandre Costa- José Sarney -
Helvídio Nunes- José Lins- Virgílio Távora- Car
los Alberto - Humberto Lucena- João Lúcio - Leu
rival Baptista- Passos Pôrto- ltamar Franco- Hen
rique SantHro --Gastão MUller- Lenoir Vargas- Pe
dro Simon - Octavio ·carôoso. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) ~-A lista de 
presença acusa o comparecimentO de 20 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, projeto de lei que vai sei lidO Pelo Sr. !O?M 

Secretário. · 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 266, DE 1983 

Acrescenta parágrafo único ao artígõ 4'? da Lei nO? 
4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral) e dá 
outras providências. 

O Congresso Nacional--decreta: 
Art. JO? O artigo 41' da Lei n9 4.737, de 15 de julho de 

1965 (Código Eleitoral}, fica acrescidO do s6g"Uinte pai-á~ 
grafo único: -

.. "Art. 49 
Parágrafo único. _ NO alistamento feito em ano 

eleitoral, a inscrição poderã ser deferida a alistandos 
que venham a completar 18 (dezoito) ar1os, no 
período compreendido nos 100 (cem) dias anteriores 
à data da eleição, respeitado o disposto no artigo 61 
desta lei." 

Art. 211 O Tribunal Superior Eleitoral, dentro de 180 
(cento e oitenta) dias, expedirá instruções pa"ra a exe
cução desta lei. 

Art. 39 Esta lei entra em vígor ·na data de sua publi
cação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificllção 

O presente projeto de lei visa a assegurar o deferimen
to do alistamento eleitoral a quem, embora ainda menor 
de 18 anos quando do final do prazo para aquele proce
dimento, venha, até à data das eleições, completar a refe
rida idade. 

Como se sabe, uma vez adquirído o direito poiíGCo do 
voto pelo preenchimento do requisito da idade previsto 
no texto constitucional, inadmissível que os atas de or
dem meramente burocrãtica do alistamento - para o 

Código Referência 

SF-AL-NS-017 ClasseEspecial=NS-18a 19 
Classe Única= NS-14 a 17 

procedimento dos quais não há restrição, quanto à ida
de, nem na lei nem na Constituição- possam se consti
tuir em obstáculo ao exeu:ício daquela faculdade. 

Se o alistando apresenta prova competente de que à 
data do ato de votar contará com a idade mínima que lhe 
serve de requisito, constitucionalmente estabelecido, 
para o exercício do direito, compete aos órgãos adminis
trativos da Justiça Eleitoral processar o alistamento. 

A providência, além de coadunar-se com a norma ex
pressa da nossa Carta Magna (artigo 147), busca evitar 
que inúmeros jovens cidadãos brasileiros, a cada ano 
eleitoral, resultem impedidos do direito ao sufrágio. As
segurar tais condições a parcela tão importante da popu
lação brasíleira ~epresenta medida de indiscutíveljtistiça, 
porqUantO, considerado como particular característica 
da Nação o tão significátivo contingente de jovens que a 
constitui, da sua participação politica na realização dos 
destinos do País dependem o fortalecimento, cada vez 
maior, das nossas instituições e o constante aperfeiçoa
mento da Democracia entre nós. 

Espero, por tais razões, possa este projeto de lei mere
cer o indispensável apoio dos eminentes pares, com o 

_que se propiciará ao Congresso Nacional oferecer valio
sa contribuição para o aprimoramento do sistema eleito
ral do Pafs. 

Sala das Sessões, lO de outubro de 1983.- Senador 
-~Marco Maciel. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N• 4.737, DE 15 DE JULHO DE 1965 

(Texto consolidado) 

Institui o Código Eleitoral 

Art. 49 São eleitores os brasileiros maiores de 18 
anos que se alistarem na forma da lei 

Constituição Federal: 

"Art. 
-§ }9 Todo O poder emana do povo e em seu 

notne é exercido. 

Constituição Federal: 
Art. 147 São eleitores os brasileiros maiores de 

dezoito anos, alistados na forma da lei. 
-§ -19 O iilistamento e o voto são obrigatórios 

para os brasileiros de ambos os sexos, salvo as ex
ceções previstas em lei. 

§ 29 _ O.:s militares_ serão alistáveis, desde que ofi
ciais,-asPirantes-a-oficiais, gua-rda-marinhas, stibte.. 
nentes oü ·s-ub-Oficiais, sargentos ou alunos das esco
las militares de ensino superior para formação de 
oficiais.-

§ 39 Não poderão alistar-se eleitores: 
a) os analfabetos; 
b) os que não saibam exprimir-se ll!llíngua na~ 

cional; e 
c) os que estiverem privados, temporária ou de~ 

finitivamente, dos direitos políticos." 

Art. 67 Nenhum requerimento de inscrição eleitoral 
---:-~u _de_ transferênci~ será recebido d~p.tro dos 100 (cem) 
dias anteriores à data da eleição. 

ArL 68 Em audiência pública, que se realizará às 14 
(quatorze) horas do 69Q (sexagésimo n6no) dia anterior à 

-eleiÇ-ão, o fuiz EleitOiil declarará encerrada a inscrição 
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de eleitores na respectiva Zona e proclamarã o número 
dos inscritos até às 18 (dezoito) horas do dia anterior, o 
que comunicará incontinenti ao Tribunal Regional Elei~ 
torai, por telegrama, e fará público em edital, imediata
mente afixado no.lugar próprio do Juízo, e divui.B:ado 
pela imprensa, onde houver, declarando nele o nome do 
último eleitor inscrito e o número do respectivo título, 
fornecendo aos Diretórios Municipais dos Partidos có- . 
pia autêntica desse edital. 

§ 19 Na mesma data será encerrada a transferência 
de eleitores, devendo constar do telegrama do Juiz Elei
toral ao Tribunal Regional Eleitoral, do edital e da cópia 
deste fornecida aos Diretórios Municipais dos Partidos e 
da publicação. 

(À ComisSão de ConstituiçãO e Justiça) 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) -O projeto 
que vem de ser lido será. publicado e remetido à comissão 
competente. 
-Há oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Henrique San
tillo. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO PRONUNCIA 
DISCURSO QUE, ENTREGUE Â REVISÃO DO 
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a 
palavra ao n_obre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO PRONUNCIA DIS
CURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Para uma 
comunicação, concedo a palavra ao nobre Senador João 
Calmon. 

O SR. JOÃO CALMON (PDS - ES. Para uma co-
municação: Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e 
Srs. Senadores: 

Hâ,-neste rii0ffiento, em funcionamento no Senado Fe
deral, cinco Comissões Parlamentares de Inquérito: uma 
sobre a rotatividade da mão-de-obra, criada pela Reso
lução n'l' 62/80; outra sobre funcionamento do mercado 
financeit:o- permita-me repetir: CPI sobre o Funciona
mento do Mercaçlo Financeiro, criada pela Resolução n9 
52, de 1980, cujo prazo de duração vai até_ 25 de no
vembro do corrente ano;- terceira, CPI sobre a crise na 
Previdêncüi- Social, qu-e funcionará até 24 de novembro 

_ de 1983; outra sobre problemas vinculados ao aumento 
populacional, com duração até 29 de novembro do cor
rente ano, e, finalmeiúe; i.ima CP! sobre a persistência da 
pobreza absoluta no Nordeste. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, no momento em que o 
País está acompanhando todos os detalhes do maior 
rombo da história do mercado financeiro do Brasil, cujo 
prejuízo é calculado em 650 milhões de dólares, inclusive 
letras frias num total de 418 bilhões de cruzeiros, por que 
não utilizarmos a CP! sobre o funcionamento do !llerca
do financeiro para investigar profundamente o escânda
lo da Coroa-Brastel? 

O Sr. Henrique Santillo- Muito bCm! 

O SR. JOÃO CALMON- Pedi a V. Ex•, Sr. Presi
dente, a palavra para esta brevíssima comunicação, por
que se impõe Que essa CO!liissão Parlamentar de Inquéri
to, aprovada pelos Partídos tão bem representados nesta 
Casa, volte a funcionar imediatamente. Se o seu Presi
dente pertence aos quadros do PMDB, o nobre Senador 
José Fragelli, por que essa CPl não reinicia os seus tra
baJhos, depois de um recesso que começou no dia onze 
de novembro de 1981, há quase dois anos? Essa Cernis-
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são entrou em recesso depois de ouvir o depoimento do 
Ministro Delfim Nctto. 

Aqui fica, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o meu apelo 
aos meus compreensivos companheiros do PDS e aos 
nobres Senadores que integram as bancadas do PMDB, 
do PTB e do PDT. Não podemos nos, omitir na hora em 
toda a imprensa brasileira, inclusive, hoje, a 'revista Veja 
dedica sua reportagem de capa ao escândalo Coroa
Brastel. 

Fica aqU:i este apelo_ a todos os Partidos, porque senão 
o Senado Federal corre o grave risco de parecer omisso 
diante da opinião pública. 

O Estado de S. Paulo, o Jornal do Brasil, a Folha de S. 
Paulo, O GlObo, Correio Braziliense, Jornal de Brasília, 
todos os jornais deste País já focalizaram esse: escândalo 
com todos os detalhes. Resta agora q~e o Senado Fede~ 
ral cumpra também o seu dever. (Muito bem!) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Mário Maia - Eunice Michiles - Fábio Lucena -
Hélio Gueiros- Alberto Silva j~ almir Pinto- Martins 
Filho- Nilo Coelho- João Calmon- Roberto Satur~ 
nino. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Está finda a 
Hora do Expediente. 

Passa~se à 

ORDEM DO DIA 

Não há quorum para deliberação. 
Nestas condições, o Projeto de Lei da Câmara n9 

110/83; Requerimento n9 793/83; Projetas de Lei do Se
nado n•s 280(80, 39(83, 70(83, 2tf83 e 337/81, constan
tes dos itens n9s. 1 a 6 e 11, pendentes de votação, deixam 
de ser submetidos à consideração do Plenário, ficando 
sua apreciação para a sessão ordinária de amanhã. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Passaremos, 
então às matérias em discussão. 

Item 7: 

Discussão, em ttiino úiifco; da redação final (ofe
recida pela Comissão de Redação em seu Parecer n9 
865, de 1983), do Projeto de Lei da Câmara n9 79, de 
1983, (n9 3.247/80, na Casa de origem), que dispõe 
sobre a obrigatoriedade de aplicação dos créditos e 
financiamentOS ãe organismos governamentaiS--e dã~ 
queles provenientes de incentiVOs físcais-;-exClusiva~ 
mente nos projetas para os quais foram concedidos. 

Em discussão a redação final, em turno único. (Pau~ 
sa.) 

Não havendo· quem queíra discuti-la, declaro~a encer
rada. 

Encerrada a discussão, a redação final é dada como 
defmitivamente aproV3.da, nos termos do art. 359 do Re
gimento Interno. 

A matéria vai à sanção: 

~ a seguinte a redação final aprovada: 

Redação final do Projeto de Lei da Câmara Jl9 79, 
de 1981 (n9 3.247/80, na Casa de origem), que dispõe 
sobre a obrigatoriedade de aplicação dos créditos e fi
nanciamentos de organismos govemamentai~ e daque
les provenientes de incentivos fiscais exclusivamente 
nos projetos para os quais foram concedidos, 

O Corigresso -Nãcional decreta: 

Art. I 'i' Todo crédito ou financiamento concedido 
por órgãos da administração pública, direta ou indireta, 
ou recurso proveniente de incentivo fiscal terá que ser 
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aplicado exclusivamente no projeto para o qual foi libe
rado. 

Art. 29 Os infratõres ficam sujeitos àS-seguintes pe~ 
nalidades: 
I- não se beneficiarão de nenhum outro empréstimo 

de organismo oficial de crédito e nem poderão utilizar 
recursos de incentivos fiscais, por um período de 10 (dez) 
anos; 
II- terão, que saldar todos _os débitos vencidos e vin

cendos relativos ao crédito ou fmanciamento cuja· apli
CaçãO-ro-i desViada, no praia de 30 (trintarâi3S;COntados 
da constatação da irregularidade. 

Parágrafo único. As penalidades constantes deste ar
tigo somente serão apHcadas mediante processo regular, 
assegurada ao acusado ampla defesa. 

Art. 3~' - Aléln daS sai1ções previstas no artigo ante
rior, os responsáveis pela infraçã~ dos 9-ispositivos desta 
Lei ficam sujeitos às penas previstas no art. 171 do 
Decreto~lei n~' 2.848, de 7 de dezembro de 1940- Códi
go Penal Brasileiro. 

Art. 41' O Poder Executivo regulamentará a presente 
lei no pi-azo de 60 (sessenta) dias a contar da sua publi
cação. 

Art. 59 Esta lel entra em vigor na data de sua publi-
cação. 

Art. 6~' Revogam~se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Item 8: 

Discussão em turno único, da redação final (ofe~ 
recicla pela Comissão de Redação em seu Parecer n9 
863, de 1983), do Projeto de Resolução n~' 105, de 
1983, que autoriza a Prefeitura Municipal de Ria

.chuelo, Estado do Rio Grande do Norte, a contra
tar operação de crédito no valor de CrS 7.678.943,63 
(sete milhões, seiscentos e setenta e oíto mil, nove
centos e quarenta e três cruzeiros e sessenta e três 
centavos). 

Em discussão a redação final, em turno único. (Pau
__ sa.) 

Não havendo oradores, declaro-a encerrada, sendo a 
redação final dada como aprovada, de conformidade 
com o art. 359 do Regimento Interno. 

A matéria vai à promulgação. 

1! a seguinte a redação final aprovada. 

Rcdação final do Projeto de Resolução n"' 105, de 
1983. 

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

RESOLUÇÃO N• 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Riachuelo, Es
tado do Rio Grande do Norte, a contratar operação 
de crédito no valor de Cr:S 7.678.943,63 (sete milhões, 
seiscentos e setenta e oito mil, novecentos e quarenta 
e três cruzeiros e sessenta e três centavos). 

O Senado Federal resolve: 
Ai-L-19 É a Prefeitura Municipal de Riachuelo, Esta~ 

do do Rio Grande do Norte, nos termos do art. 21' daRe
solução n'i' 93, de II de outubro de 1976, do Senado Fe
deral, autorizada a contratar operação de crédito no va
lor de CrS 7.678.943,63 (sete milhõ-es, Seiscentos-e setenta 
e oito mil, novecentos e quarenta e três cruzeiros e ses~ 
senta e três centavos), correspondentes a 4.099 ORTNs, 
considerado o valor nominal da ORTN de CrS 1.873,37 
(um mil, oitocentos e setenta e três cruzeiros -e trinta e 
sete centavos), vigente emjunho/82, junto à Caixa Eco
nômica Federal, mediante a utilização de recursos do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, 
destinada à construção de um Cefltro de atividades M úl-
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tiplas para o desenvolvimento do artesanato, naquele 
Município, obedecidas as condições admitidas pelo Ban

-to Central do Brasil no respectivo processo. 
Art. 2~' Esta Resolução entra em vigor na data de 

sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Item 9: 

Discussão, em turno único, da Redação Final (o
ferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer 
n~'864, de 1983), do Projeto de Resolução n9 106, de 
1983, que autoriza a Prefeitura Municipal de Mauâ, 
Estado de São pau lo, a contratar operação de crédi
to no valor de Cr$ 1.746.558_.000,00 (um bilhão, se

. tecentos e quarenta e seis milhões, quinhentos e cin· 
qüenta e oito mi( cruzeiros). 

Em discussão a redação final, em turno único. (Pau
sa.) 

Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, de
claro encerrada a discussão. 

Encerrada esta, a redação final é dada como aprova
da, de acordo com o art. 359 do Regimento Interno. 

A matéria vai à promulgação. 

~ a seguinte a redação final aprovada 

Rcdação final do Projeto de Resolução W' 106, de 
1983. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do 3rt. 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Maná, Estado 
de São paulo, a contratar operação de crédito no va
lor de Cr$ 1.746.558.000,00 (um bilhão, setecentos e 
quarenta e seis milhões, quinhentos e cinqUenta e oito 
mil cruzeiros}. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1'1- É a Prefeii.ui-a Municipal de Mauá, estado de 

São Paulo, nos termos do art. 2~' da Resolução n~' 93, de 
II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a 
contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
1.746.558.000,00 (um bilhão, setecentos e quarenta e seis 
milhões, quinhentos e cinql\enta e oito mil cruzeiros), 
correspondentes a 600.00 UPC, considerado o valor no
minal da UPC de Cr$ 2.910,93 (dois mil, novecentos e 
dez cruzeiros e noventa e três centavos), vigente em ja
neiro/83, junto ao Banco do Estado de São Paulo S/ A, 
este na qualidade de agente financeiro do B_anco Nacio
nal da Habitação- BNH, destinada à complementação 

_de obras do Proj~to CURA, na sede do MunicíPio-, obe
decidas as condições admitidas pelo Banco Central do 
Brasil no respectivo processo. 

Art. 2"' Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. · 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Item 10: 

Discussão, em turno único, da redação final (ofe
recida pela Comissão de Redação em seu Parecer n~ 
868, de 1983_), do Projeto de Resolução n9 109, de 
1983, que autoriza o Governo do Estado de Mato 
Grosso do Sul a contratar operação de crédito no 
valor de Cr$ 2.878.260.000,00(dois bilhões, oitocen
tos e setenta e oito milhões, duzentos e sessenta mil 
cruzeiros). 

Em discussão a redação final, em turno único. (Pau
sa.) 

Não-_haverido or-adores, declaro-a ericerrada, sendo a 
_ r~dação final dada como aprovada, de conformidade 

com o art. 359 do Regimento Interno. 
A matéríá Vai à prOmUlgação. 
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É a seguinte a redação final aprovada 

Redação final do Projeto de Resolução n<> 109, de 
1983. 

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

RESOLUÇÃQNo-- , DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso do 
Sul a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
2.878.260.000,00 (dois bilhões, oitocentos e setenta e 
oito milhões, duzentos e sessenta mil cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 

Art. !9 1:: o Governo do Estado de Mato Grosso do 
Sul, nos termos do art. 29 da Resolução nº 93, de II de 
outubro de 1976 do Senado -Federal, autorizado a con
tratar operações de crédito no valor global de Cr$ 
2.878.260.000,00 (dois bifhões, oitocentos e set"erita e oitO 
milhões, duzentos e sessenta mil cruzeiros), correspon· 
dentes a 1.200.000 UPC, considerado o valor nominal da 
UPC de CrS 2.398,55 (dois inil, trezentos e noventa e 
oito cruzeiros e cinqGenta e cinco Centavos), vigente para 
o 49 trimestre de 1982, junto ao Banco do -EStado Jie 
Mato GrossoS/A, este na qualidade de agente financei
ro do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinadas 
à integralização do F AE- MS,- como complementação 
aos recursos do Estado, em contrapartida aos do BNH 
(subprograma REFINAG/REFINESG), para comuni
dades de grande e mêdio portes; recomposição dessa in· 
tegralização; e garantir recursos adicionais ao Estado 
para atender ao abastecimento de água às comunidades 
de pequeno porte obedecidas as condições admitidas 
pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 21' Esta ResOlução entra em vigor na- data de 
sua publicação. -

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Está esgota-
da a matéria constante da Ordem do Dia. 

Concedo a palavra ao nobre Senador José Lins. 
S. Ex• desiste da palavra. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Mário Maia. 
S Ex• desiste da palavra. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Alberto Silva. 
S. Ex• desiste da palavra. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Fábio Lucena. 

O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB- AM. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

O Jornal O Estado de S. Paulo, em sua edição de on· 
tem, e o jornal Correio Braziliense, edição de hofe, publi· 
cam dois artigos, respectivamente, de autoria do_s jorna
listas Carlos Chagas e Lustosa da Costa, que me pare· 
cem da maior gravidade. 

O Jornalista Carlos Chagas publica a seguinte decla· 
ração que o Presidente da República teria feito ao ex
Senador Jarbas Passarinho, no gabinete presidencial. Te· 
ria dito o Presidente João- Figueiredo: 

, "Querem me acuar e pensam que me tiram da· 
qui. Existe uma campanha para desestabilizar o 
meu governo. Mas daqui só sairei morto. Destaca· 
deira ninguém me tira. Não vão conseguir.~' 

A seguir, o articulista do O Estado de S. Paulo afirma 
o seguinte: 

Esses poucos conspiradores de algibeira e passa· 
das mordomias julgam estar atuando pelo bem do 
País, ou assim se apresentam, no raciocínio de que 
se Figueiredo continuar até 1985 não sobrará nada 
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para ser salvo ou recuperado. Mas o que de pior 
aconteceria no País, mais grave, aliâs, do que a con
tinuação das indefinições e da inCompetência atuais, 
seria a quebra da legalidade. A volta ao tempo dos 

--~'pronunciamentos", da lei do cão e da força bruta, 
mesmo mascarada. 

Sr_. Presidente, isto é muito sério, ci_uando, em particu. 
lar, afirmado por umjornal de imensa responsabilidade 
como O Estado de S. Paulo: 

"Descontentes tentam afastar Figueiredo." 

Descontentes do Partido do Governo. O Presidente 
Figueiredo afirma: 

.. Mas daqui só sairei morto. Desta cadeira, nin· 
guém me tira. Não vão conseguir." 

Ora,_ Sr. Presidente, quem é que está desejando, dentre 
os descontentes do Partido do Governo, retirar o Presi
dente da Repúblí~a de sua cadeira? E por que o P.residen

l.e afirma que não Vão conseguir isto? E que da sua cadei
ra só sairá morto? E quem são esses conspiradores de al· 
_gibeir,a, de_ bolso, denunciados pelo jornalista Carlos 
Chagas_d~ O Estado de S. Paulo, na edição de on~~m1 Se~ 
fia o 8olpe, Sr. Presidente, de que tanto se cogita? Por· 
.que eu ll).esmojá_me filiei a algumas correntes que reivin
dicavam a _renúncia do Presidente João Figu_eiredo, 
como fator d_e real pqnciliaçào nacional. Mas uma coisa 
é propor a renúncia. do Presidente, outra é querer tirá-lo 
do palácio presidencial a peso de armas, de espadas, de 
canhões e de baionetas. 

Quem são os gólpístas, Sr. Presidente? Isso não lembra 
o episódio de 1954, quando precisamente depois de o 
Governo do Presidente Getúlio Vargas ter sido acusado 
de estar navegando num~ mar de lama, acusação seme-
lhante a que foi feita ao Governo do Presidente Figueire
do por responsáveis setores da sociedade brasileira? Não 
haverá muita coincidência, Sr. Presidente, entre as pala
vras de Vargas, que do Catete só sairia morto, e as pala
vras do General Figueiredo, que do Palácio do Planalto 
somente-morto sairá? 

IstO é inuito grave, Sr. Presidente, e merece um escla
recimento da Uderança do Partido Democrático Social, 
-porque as denúncias de a tos de corrupção contra o Go
verno se avolumam, tanto quanto se avolumavam aos 
tempos do Governo do Presidente Vargas. E a conse-
qi!éncia dramática e funesta que quase Conduz o Brasil a 
uma guerra civil, foi o suicídio do Presidente Getúlio 
Vargas. 

Sr. Presidente, estariam desejando levar o Presidente 
João Figueiredo ao-suicídio, com essas alegativas que faz 
o -Chefe 9-a Nação ao ex-Presidente desta Casa, Senador 
J arbas Passarinho? 

, . "Querem me acuar e pensam que me tiram da· 
qui. Existe uma campanha para desestabilizar ~o 
meu goverilo. Mas daqui só sairei morto. Desta ca. 
deira, ninguém me tira. Não vão conseguir:•· 

~-Ora, Sr. Presidente, o PMDB, o PDT, o PT, todos os 
_Partidos de Oposição serialn os últimos, até em con· 

dições materiais, condições de força, para tentarem 
acuar o Presidente da República e retirá·lo à força de sua 
cadeira. Só quem dis'põe desse poder de força, Sr. Presi· 
dente, são aqueles que cercam o Presidente da Repúbli-

Então, isso é muito grave e está a merecer, repito, uma 
explicação da Liderança do Partido oficial, uma vez que 
os Srs. Ministros militares, pelo que têm dito, estão soli
dários com o Chefe da Nação. 

Mas, onde anda a conspiração? Debaixo de escalões 
militares, por sob patentes inferi.ores? 

t Preciso esclarecer, Sr. Presidente, se por sob as de
-terminações ou comando dos chefes militares, há um en-
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talhe de patente inferior querendo acuar e retirar, pela 
força, o Presidente da República do exerclcio do poder. 
Onde está a consPiração e por que a conspiração denun· 
ciada pelo O Estado de S. Paulo? A conspiração não 
pode estar, até por motivações ideológicas, dentro do 
Partido da Oposição. Nem por motivos táticos, por mo
tivos de ação, porque os Partidos de Oposição têm reite
rado sucessivamente a sua disposição, a sua deliberação, 
·a sua prontidão de combater o Governo dentro da lei, 
através do exercício de prerrogativas que anos são confe-
ridas pela Constituição Federal e pelas leis em vigor· em 
nosso País. 

Então, Sr. Presidente, essa denúncia do jornal O Esta
do de S. Paulo merece ser apurada, porque uma coisa ê 
pedir- como muitos de nós já o fizemos- que o Presi
dente, por motivo de saúde, ren_uncie e transfira o poder, 
dentro da ConstituiÇão, aos seUs substitutos legais que, 
pela ordem, são o V ice-Presidente da República, o Presi· 
dente da Câmara dos Deputados, o Presidente do Sena· 
do Federal, outra coisa, Sr. Presidente, muito diversa, 
muito distinta, é estar acuando o Presidente da Repúbli· 
ca. 

É a denúncia do Presidente da República ao ex· 
Senador J arbas Passai'iÕ.ho, e -o que é m:iis grave, Sr. Pre-
sidente, é que o General Figueiredo só sai do Palãcio 
morto. OS aiifores desse crime, Sr. Presidente, n-ão serão, 
em hiPótese alguma, os homens dos· 'Partidos de Opo~ 
sição-. A autoria dessa tentativa de érime, que só não foi 
co-nSumada, acredita·se, por vontade estranha entre o 
tentar e a executiva da açào, essa denúncia deve ser escla· 
recida, para que a Nação não possa ser mergulhada de 
uma vez por todas no desassossego em que vive. 

O Sr. José Lins- Permite V. Ex:• um aparte? 

O SR. FÁBIO LUCENA- Concedo o aparte a V. 
Ex•, nobre Senador José Lins. 

O Sr. José Lins- Senador Fábio Lucena, evidente· 
mente, V. Ex:• toca num ponto delicado, que precisa ser 
esclarecido. V. Ex• sabe que o Presidente é um homem 
aberto, é um homem simples, é um homem profunda· 
mente vinculado ao compromisso com a verdade. O que 
V. Ex• não pode, porém, fazer, é ligar essas palavras do 
Presidente a uma rebelião. O Presidente tem sofrido com 
a crise brasileira, sofrido com todas as dificuldades que 
afetam socialmente a Nação, sofrido problemas de saú~ 
de, e é um homem preocupado com todas estas questões 
nacionais. Do que, realmente, o Presidente reclama, e 
com razão, é contra as mágoas, é contra as incompreen
sões partidas de todos os lados. Não eximo o meu Parti
do, nem eximo os outros Partidos. São c-oisas naturais, 
decorrentes das próprias dificuldades pelas quais passa o 
País. Mas são, também, mágoas de todas as ordens, 
sobretudo porque o Presidente é um homem profunda
mente sensível, e por que não dizer, até sentimental. 
Mas, fique tranqUilo, por que não hã o compló que V. 
Ex• supõe, e o Presidente conta efeiivamente com a leal
dade dos seus companheiros mais próximos, e por que 
n_ão dizer, de todos. A Nação quer bem ao Presidente. O 
Presidente é um homem profundamente patriótico e cer· 
tamente, ao dizer essas coisas, se é que disse, e eu supo· 
nho, pela fonte que V. Ex• cita, o Senador Jarbas Passa
rinho, que me merece toda e total confiança, é que trata· 
se apenas de desabafo com relação a essas mágoas, a es
saS dificuldades que o Presidente sofre. Mas, saiba V. 
Ex• que o Presidente conta realmente com a fidelidade de 
todos os seus Ministros, militares ou não, conta com o 
apoio da Nação e é um grande patriota. Obrigado a V. 
Ex•. 

O SR. FÁBIO LuCENA- NobreSenad~_rJosé Líns, 
há três aspectos a considerar no aparte de V. Ex:•. 
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O prirrieiro é que o Presidente é um homem afeito à 
verdade, um homem que se expressa através das letras da 
verdade. 

O segundo é que eu não posso tirar Hações dessa natu
reza. 

O terceiro é que me parece que V. Ex•,jâ tendo chega
do por volta da metade do meu pronunciamento, me pa
receu lembrar ... 

O Sr. Josê Lins --Peço desculpas a V. Ex•. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Não há Õ que descuipar, 
uma vez que o crucifiXo de Nosso Senhor Jesus Cristo aii 
está e é a ele que devemos pedir desculpas. 

Mas, V. Ex• me faz lembrar o famoso personagem da 
Batalha de Waterlo-o, que atravessou a ponte, em mo
mento de fogo cerrado, entre as tropas de Napoleão e 
Wellington, sem saber o. que lá estava acontecendo. 

Observe, não sou eu quem 0-diz, a-ilaÇão n"ão me-per~ 
tence. 

O Sr. José Lins- Eu ouvíV. Ex• lendo, pelo menos 
um trecho. 

O SR. F ÃBIO LUCENA - Estou lendo di:nUricia de 
um dos jornais mais sérioS desta República, jornal com 
mais de 100 anos, mais precísãineilte corn.-IQS_anos de 
tradição no bem informar e no bem opinar-. 

E em que pese a que possamos discordar de opiniões 
do jornal, as informações por ele transmitidas são da 
maior gravidade, e só um homem sincero, nobre Sena· 
dor, como o Presidente da República, a quem a Opo· 
siçãojamals negou a formação sincera, ê que p_Ode diZer
isto: 

"Querem me acuar e pensam que me tiram da~ 
qui. Existe uma campanha para desestabilizar o 
meu governo. Mas daqui só sairei morto. Destaca~ 
deira ninguém me -tTra. Não vão conseguir." 

O Sr. José Lins- Isso eu ouvi V. Ex•.lendo, ~-

O SRr FÁBIO LUCENA - Isto é uma denúncia- da 
maior gravidade e, quando terminei de lê~la, procedi à 
leitura de um outro trecho da mesma denúncia, que vou 
repetir para um melhor julgamento de V, Ex•, jâ qUe- V. 
Ex• é um homem justo na formulação de suas análises. 

Esses poucos conspiradores de algibeira e passa
das mordomias julgam estar atuando pelo bem do 
País, ou assim se apresentam, no raciocínío de que 
se Figueiredo continuar até 1985 não sobrará nada 
para ser salvo ou recuperado. Mas o que de pior 
aconteceria no País, maiS grave, aliás, do que a con
tinuação das indefiniç-ões e da incOmpetência atuais, 
seria a quebra da legalidade. A volta ao tempo dos 

""pronunciamentos", da lei do cão e da força bruta, 
mesmo mascarada. 

Ora, Ex•, isto ê muito grave e o que eu pedia precisa
mente era um esclarecimento dos setores ligados à segu~ 
rança da Presidencia da República;- porque llão.S-efla-ã
toa que o Chefe da Nação, mesmo magoado, emitiria 
para um homem da respeitabilidade do ex-Senador Jar
bas Passarinho conceitos dessa natureza e não seria à·toa 
que um jornal como O Estado de S. Paul_o vi_(ia f_a_i::tr_ em 
conspiração contra o Governo. 

Eu sei que V. Exf não integra a hoste dos conspirado
res e tenho a convicção de que o_ seu Partido não integra, 
mas é preciso que a Nação seja esclarecida a respeito des- . 
ses fatos, porque 24 horas são decorridas desde a divul
gação desta denúncia -e nenhum desmentido foi oferecido 
pelo Palácio do Planalto e muito menos - me alerta o 
Senador Mário Maia- pela Liderança do PDS, nem no 
Senado nem na Câmara _dos Deputados. Isso ê grave Ex
celência! 

O Sr. José Lins- O que disse a V. Ex• e continuo di
zendo, e V. Ex• pode depreender da própria leitura do 
jornal, ê que são realmente mágoas, provindas principal-

- mente de ingratidões que, a meu ver, são comuns serem 
recebidas por um homem na posição de Presidente de 
um País. Apenas S. Ex• é sensível e se magoa talvez mais 
do que outros. 

·o Sr. Hélio Gueiros- Permite V. E~• um aparte? 

O SR. FÁBIO LUCENA- Com todo o prazer, nobre 
Senador Hélio Gueiros. 

Apenas para enfatizar, nobre Senador José Lins, a se
melhança brutal, extraordinária, gritante, eloqüente_ e 
até quase que uma reprodução de fatos históricos, embo
ra saiba V. Ex• que a história não se repete, ela sucede~se, 
é apenas para lembrar a similitude, quase a exatidão en
tre duas épocas. Entre a época em que Getúlio Vargas, 
-acusadO cie -~i~~r- Sobre um mar de lama, recorre~ -ao 
suicídio e disse que do Catete só sairia morto e de lá só 
saiu morto", e a época atual, em que o Presidente Figuei
redo disse que do Palácio sóSairá morto. 

Quem levou Getúlio ao suicídio? Naturalmente que 
não foram os homens que o combatiam de fronte ergui
da e de peito aberto, aqueles que atuavam nos parlamen
~Qs, discordando dos posicionamentos do então Pre.si
dente. Quem combate a·tualmente o Presidente _Figueire
do? Os homens que atuam dentro da lei e que adargados 

--e abroquelados na Constituição Federal exercem o legí
timo direito de fazer oposição ao chefe de Estado. 

Antes de ter a honra de ouvir a continuação do aparte 
de V. E_x•, Senador José Uns, eu ouvirei o Senador pelo 
Pará, Hélio" úueiros. 

O Sr. Hélio Gueiros- Nobre Senador Fábio Lucena, 
V. Ex• ressaltou, com muita propriedade, que o Presi
dente Figueiredo é um homem sincero, transparente. E, 
portanto, S. Ex• nesse diálago, ou nesse desabafo, repro-

·- duzido pelo jornal, não estava fazendo nem charminho, 
nem drama, nem onda alguma. S. Ex• estava sendo abso
lutamente sincero. Vamos então, eminente Senador Fá~ 
bio Lucena, já que V. Ex• está curioso para saber quem é 
que anda conspirando contra o Presidente da República, 
fazer um exercício de raciocínio, à moda do Shúlock 
Holmes e Dr. Watson: vamos então verificar que, pouco 
antes do desabafo do Presidente Figueiredo a9 ex
Senador Jarbas Passarinho, a Nação inteira tomou co
nhecimento do "bilhete azul", de uma despedida su
mária, intempestiva, sem preparativo, inopinada, do Se
cretário Particular do Presidente da República, o Sr. 
Heitor Ferreira de Aquino. E os jornais, ao darem a 
notícia, esclareciam das íntimas vinculações do Sr. Hei
tor Ferreira de Aquino com o grupo do General Golbery 
do Couto_e Silva que, por sinal, também é ligado aoGe
neral Ernesto Geisel. Será, eminente Senador Fábio Lu
cena, que existe alguma coisa por trás disso tudo, e quan
do o Presidente fez essé desabafo aí, ele talvez quisess_e se 
referir a essa ação sub-repitícia desses elementos, tanto
mais quanto fala em passadas mordomias? Mordomia é 
uma invenção de 1964 para cá. Antes de 1964 nãO havia 
mordomia. Então, só podem ser elementos que, antes, 
eram companheiros do Presidente Figueiredo. A não ser 
essa hipótese, Senador Fábio Lucena, e continuando só 
Da minha espécie de exerdcio de racioclnio, às vezes, 
usamos um interlocutor para mandar recado, porque 
aquele interlocutor eStá sabendo a quem eu estou me re
ferindo. Será, nobre Senador Fábio .. Lucena, que o _ex
Senador Jarbas Passarinho está sabendo quem é que está 
conspirando contra o Presidente João Figueiredo e, atra
vés dele, que o Presidente mandou esse recado? São so
mente exercícios que estou fazendo ao longo do seu dis
curso, porque V. Ex~ como toda a Nação, está curioso de 
saber quem é que está por trás querendo colocar para 
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fora do Governo; ilegalmente, o Presidente João Figuei
redo. 

O SR. FÁBIO LUCENA - Esses exercícios ·cte me
mória, de raciocínio, nobre Senador Hélio Guelras, de 
fatos nos conduzem à conclusões repletas de dúvidas. 
Todos sabemos das dissensões profundas que hou_ve 
quando o General Figueiredo foi indicado, por esSa fór
mula, até hoje, esdruxulamente adotada, para suceder o 
General Ernesto Geisel. 

Todos sabemos das medidas de forças que o General 
Geisel teve de tom_ar, antes de que se consolidasse a indi
cação do General João Figueiredo, para a convenção da 
Aliança Renovadora Nacional. E observe V. Ex• que 
aqueles mesmos homens de antanho que, pareciam emu
decidos como, por exemplo, o General Sílvio Frota, de
mitido do Ministério do Exército pelo General Ernesto 

_ Geisel, precisamente por se opor à indicação do General 
João Figueiredo, hoje é um homem que começa a brotar 
no notiCiário dos jornais, c-omo se ele tivesse o poder de 
ressuscitar-se a si próprio. Mas tem V. Ex• toda a razão, 
que esses exercícios de raciocínio e do pensamento de
vem ser formalizados por todos os homens de responsa
bilidade deste Pais, porque não -é mais possível admitir 
QUe, ·a título- de iiiConformismos se queira restabelecer o 
regime do golpe, o regime da força para levar o País a ru
mos completamente desconhecidos, mas seguramente ei~ 
vades de perigos que todos nós os reconhecemos, os 
identificamos e pelos quais V. Ex• e o Senador Mário 
Maia tiveram seus direitos políticos cassados em 1969, ti
veram a· dolorosa experiência de perpassar. 

O Sr. José Lins- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. FÁBIO LUCENA - Pois não. Ouço o aparte 
de V. Ex•, nobre Senador José Lins. 

-O sr. José Lins- Nobre Senador Fãbio Lucena, eu 
queria me referir a uma passagem do discurso de V. Ex•, 
quando V. Ex• faz comparação com outros fatos históri
cos. Acho que é uma fal_ta de sensibilidade- V._Ex• me 
desculpe - e uma falta de delicadeza, no mínimo, a 
comparação é inoportuna e diria, nobre Senador, que é 
até perversa por qüe Sei que nem V. Ex•, nem nenhum de 
nós e nem a Nação desejam que aconteçam desatinos, é 
evidente. É por isso mesmo que acho que V. Ex• faz uma 
comparação triste e inoportuna. E tenho absoluta certe~ 
za de que uma forÇa maior protege esta Nação e o Presi
dente. 

O SR FÁBIO LVCENA- Quero apenas que V. Ex• 
credite, com a sua permissão, a assertiva da tristeza ao 
fim da tarde que, normalmente, é triste. 

O Sr. José Lins - Certamente, V_, Ex' não foi feliz 
nesta comparação porque ninguém deseja o mal aos ou~ 
tros, esta é a verdade. Espero, sinceramente, que esta 
Nação, ao contráriQ, tenha no Presidente Fi&ueiredo, 
sempre, até ao final do seu GQverno, o amigo que tem, o 
patriota que tem e o homem interessado em resolver os 
seus problemas. 

O SR. FÁBIO LUCENA - Quanto a isto, nobre Se
nador, nós temos que, mais uma vez discordar, porque 
não sabemoS se a Nação tem toda esta admiração Pelo 
Presidente, uma vez que a admiração por um homem 
público a gente mede nas urnas. 

O Sr. José Lins- Toda eu sei que não tem, porque eu 
sei que não conta com a de V. Ex•. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Nós estamos discutiri.do é 
a manutenção da legalidade constitucional. É essa que os 
Partidos que- apoiam- o GovernO, e os -Partidos que se 
opõem ao Governo, desejam; a manutenção_ da ordem, 
manutenção da lei e, para isso, o Governo possui instru-
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mentes institucionais, a fim de manter a lei, de mànter a 
ordem dentro da Constituição. Então cabe ao Presidente 
da República, jâ que ele denuncia que está acuado e que 
de sua cadeira só sairá ril.Orto, cabe ao Presidente evitar 
essa tragédia, mandando, dentro da leÍ, prender, proces
sar e submeter os conspiradores, sejam quem forem, às 
malhas da Justiça, porque s6 nas masmorfas é que eles 
deixarão de conspirar contra a ordem constituída de nos
so País. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, era o que tinha a dizer. 
Muito obrigadoL (Muito bem!) 

O SR. PRESlDENTE (Martins Filho) --Concedo a 
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOUR!VAL BAPTISTA (PDS- SE. Pronun
cia o seguinte discurso.)_- Sr. Presidente, SrS~ Senado
res. 

No dia 20 de setembro de 1979, submeti ao exame do 
Senado Federal o Projeto de Lei n~' 278 que, embora ex
tremamente sucinto, autorizava o Poder Executivo a 
promover a execução - de acordo com as conclusões da 
Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou oS pro
jetos da Criant;;a e do Menor Carentes do Brasil - do 
.. Projeto Dom Basco", uma das propostas concretas da 
Recomendação-Síntese daquela Comissão, elaborada 
nos parâmatros de uma arrojada concepção sistêmica, 
voltada para a recuperação, bem-estar e desenvolvimen
to do menor marginalizado, ou em processo de margina
lização social. 

Os objetivos prioritários do "Projeto Dom Basco" se-
riam atingidos por meio de ações globais e mUltinacio
nais integradas ein programas específicOs destinados às 
famílias de baixa renda monetária, àS cfianças e menores 
carentes, de ambos os sexos, inclusive do vasto segmen
to, ainda mais vulnerável, dos chamados "menores 
abandonados", propriamente ditos, ou com problemas 
de conduta. 

Convém recordar que uma das diretrizes fundamen
tais da concepçã~ sistêmica do .. ~roj_eto -ºo!l_l_ª_C)_SC(!~' 
consistia n:o pr-ogresSfVõ-COnlrole -da -~a~glnalização so
cial, através daquelas mencionadas ações glohais e multi
setoriais, de natureza preventiva e terapêutica deSenca
deadas pelo "Sistema do Menor" que a Comissão Parla
mentar de Inquérito havia definido como .. uma lnobili~ 
zação nacional contra as causas do processo marginali
zante gerador de condições subumanas, de existência, 
cujos efeitos atingem, em primeiro lugar, os seimentos 
mais frágeis e vulneráveis aos impactos da marginali
zação, ou seja, as famflias de Oaíxa renda, a infância e a 
adolescência desassistidas". 

Desde então, sempre que aparece uma ocasião favorá
vel, venha sistematicamente ocupando a tribuna, para 
uma periódica avaliação e ãnâlise da situação em que se 
encontram as famílias e menores carentes - solicitando 
as providências que se fazem necessárias, nessa sombria 
ãrea das realidades sociaís do Pais, onde-se acumulam os 
efeitos catastróficos da -iriff3.ÇâO;-ao-aesemprego, da re
cessão e das perigOsas tensões psicos-sodais, que afligem
a sociedade brasileira, deixando-a perplexa e atemoriza
da. 

Assim é que, a 11 de agosto passado, teci conside
rações sobre a atuação da ilustre Professora Terezinha 
Saraiva, digna Presidente da Fundação Nacional do 
Bem-Estar do Menor (FUNABEM) que, em declarações 
á imprensa, no Rio de Janeiro, acentuou que o caminho 
certo, no concernente ao assunto, se encontra na "ação 
preventiva", sendo preciso atender o menor no inicio- de 
sua caminhada- ou até mesmo antes dela ser iniciada. 
Mesmo porque - esclarecia- "esta tarefa não é, ape
nas, do Governo'\ mas de toda a comunidade. 

Em face do realismo, da Sfnceridade e do corajoso po
sicionamento da Professora Terezinhá Saraiva, reagindo 
contra a mentalidade policialesca que julga ser bastante 
retirar os menores das ruas e confiná-los, quando delin-

qUentes, reafirmei, nesse meu pronunciamento, a im~e
riosa necessidãde de se dar prosseguimento_ ao meneio-_ 
nado Projeto de Lei n~' 278/79, e requeri a transcrição, na 
integra, das conclusões da CPf do Menor tais como co_n
densadas na implantação do "Sistema do Menor", em 
cujo bojo se destacam o ''Projeto Dom Basco" e o ad

-venTo do 11Centro Nacional do Menor", nas imediaç3es 
de Brasília. 

Agora, Sr. Presidente, volto novamente ao assunto, a 
fim de solicítar a incorporação ao texto deste pronuncia
mento, de um novo e veemente apelo da ilustre Professo
ra Terezlnha Saraiva, Presidente da FUNABEM, em be
nefício da criança e do menos carentes, nos termos da en· 
trevista que concedeu ao Estado de São Paulo, através 
da conceituada jornalista Ana Márcia Seraphim, da Su
cursal de Brasília, intitulada .. A FUNABEM propõe 
mais Assistêncía ao M enoru. 

Considerando, em suas lúcidas declarações, a situação 
atual como estarrecedora e injustificável com 32 milhões 
de menores de 19 anos em estado de carência - ou seja, 
a quarta parte da população global do País, a dinâmica 
Professora Terezinha Saraiva revela alguns indicadores 
apav-Ofantes, diante dos quais não mais se pode adm"itir 
qual(juer protelaçãO- no que tange ao imperativo de uma 
decisiva mobilização nacional em defesa das famflias e 
menores carentes do BraSIL 

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A O SR. 
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO: 

O Estado de S. Paulo - Domingo - 2 de _o~~ubro 
de 1983 

FUNABEM PROPOE MAIS ASS!STENCJA AO ME
NOR 

Ana Márcia Seraphim 
da sucursal de Brasília 

Ao reconhecer oficialmente que mais da metade dos 
b"rãSileiros menOres de 19 anos (32 milhões ao todo) vi
vem em situação de carência - iepreseritando a quarta 
parte da população geral do País, a presidente da FU
NABEM, Terezinha Saraiva, propôs a inclusão da 
criança e do adolescente entre as questões de. "segurança 
nacioniil'.--e cobrou dos poderes ExecUtivo, Legislativo e 
Judiciário deCisões políticas urgentes que consideram 
priOridade absoluta o atendimento dessa faixa da popu
lação. 

Terezinha Saraiva classificou esta situação de; "estar
recedora e injustifiCável'' e defendeu como absol_utamen
te indispensável uma ação integrada e coordenada de to~ 
dos os organismos que atuam na área social a fim de que 
os recursos financeiros, humanos e materiais destinados 
isoladamente ao atendimento do menor sejam melhor 
aplicados, evitando a superposição e duplicação de ações 

o com a mesma finalidade. 
Ela admitiu, também, que esses menores são prove

nientes de 13 milhões de famílias cujo rendiineilTõ -nieil~ 
sal do chefe é ínferior a dois salários mínimos; que eles 
fazem parte dos 65 milhões de brasileiros - mais da me
tade da população nacional- que não dispõem de insta
lações sanitárias em suas casas; e que, deles. mais de 60% 
não estudam, cerca de 250 morrem antes de completar a 
maioridade e 181 mil não passam de um ano de idade. 

_Este, segundo Terezinha S<iraiVá, é o pano de fundo 
diante do qual se movimenta a Fundação Nacional do 
Bem-Estar do Menor,_~p_elhando i "injustiça social que 
atinge milhões de brasileiros que clama por uma solução 
urgente e objetiva para sua sobrevivência". Se não bas
tassem essas estatístiCas, a presidente da FUNABEM re
velo_u que a maternidade precoce também é problema 
sério para a entidade. Em 1980 existiam 764.733 mães 

Terça-feira 11 474l 

adolescentes, correspondendo a 11,33% da população fe
minina nessa faixa etária e 11.121.225 mães entre 15 e 49 
anos, das quais 80% tinham rendimento mensal familiar 
"per capit8" inferior a um salário minimo. 

Para atender a toda essa população carente, a FUNA
BEM dispõe este ano de Cr$ 70,1 bilhões, total que cor
responde a apenas ll ,2% do orçamento global do siste
ma .previdênciârio e que por isso mesmo dará somente 
para o atendhnentº de _ _576.399 menores em 3.073 entida
des de 1.084 municípios: 

Com falta de recursos de vontade política e de prioriR 
dade ao atendimento do menor, Terezinha Saraiva che
gou à conclusão de que resolver esta questão no Brasil é 
-~ILfrentar a difícil solução da questão social. Porque para 
ela a questão do menor se coloca a partir da constatação 
de que grande faixa da população brasileira - quase a 
metade dela - está marginalizada do processo sócio
económico e cultural. 

Como causas mais diretas dessa situação ela apontou 
em primeirÇ~_lugar a distorção da distribuição, de renda, 
aos déficits de escolaridade, a precariQade do saneamen
to básico e dos equipamentos de saúde, a irresponsabili
dade materna e paterna e a desagregação familiar, além 
da urbanização acelerada da população com nítidas re
percursões na faixa etária de zero a 19 anos, Em ,1980 a 
população urbana era composta por 64,5% de menores 
de_ 19 anos. 

Por isso, ciente de sua responsabilidade como presi
dente da Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, 
Terezinha Saraiva, desabafou;. "Não é mais poss[vel a vi
são ingênua que evita a menção a falhas estruturais na 
organização social brasileira. Tem os de nos decidir a 
alterá-la profundamente". 

Terezinha Saraiva também cond_enou as estatísticas 
"caluniosas e estigmatizadoras" que confundem margi
nalização sócio-econômíca com criminalidade, menor 
carente e abandonado comQ; "pivete, trombadinha e de
linqüente'' e que, em seu entender, sô tendem a compro~ 
V-ar -a--Jalsa -participação-de mencres em at-os criminosos. 
Pãra ela, menor carente é o produto de uma imensa va
riedade de ausência de condições que lhe garantam o 
exercício de seus direitos e o atendimento de suas neces
sidades básicas. 

Neste sentido, e visando acabar de uma vez com tanta 
confusão a respeito dos menores carentes, a presidente 
da FUNABEM apresentou estatísticas comprovando 
que, dos 23.881 processos encaminhados pela polícia do 
Rio de Janeiro ao Tribunal de Justiça, em 1982, somente 
1.321. portanto 5,53%, envolviam a participação de me
riores~ E; entre os 296.340 menores atendidos no centro
piloto e nas unidades federadas da FUNABEM, apenas 
6,65% _eram infratores. Os restantes eram formados por 
6,05% de abandonados e 87,30% de carentes 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Raimundo Parente. 

O SR. RAIMUNDO PARENTE (PDS- AM. Pro
nuncia o seguinte discurso.) -_Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Rdteradas vezes tenho afirmado nesta Casa que o 
Amazonas, mercê das suas peculiaridades, merece um 
tratamento especial por parte das autoridades governa
mentais da área federal, envolvendo um conhecimento 
mais realístico e mais profundo das suas necessidades 
prioritárias. 

No que tange à heveicultura, por exemplo, os recla
mos e as queixas são constantes, com os seringalistas 
referindo-se à morosidade .com que seus pleitos são exa
minados pelos Bancos oficiais, agentes repassadores da 
Superintendência da Borracha, cuja direção, diga~se a 
bem da verdade, tem procurado sempre acompanhar de 
perto o andamento dos seus programas, como o PRO
BOR I, II e III, diligenciando junto às instituições cre--
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ditícias e também de ap0io técnico, como a EMATER, 
para que as metas estabelecidas sejam realmente alcança
das. 

Contudo, Sr. Presidente e&s. Senãdores, as dificulàa
des são cada vez maiores, especíalmente em razão da 
morosidade a que aludimos acima, nO ·que c0llc6me à li
beração de crédito- ao produtor, bastando afirmar, para 
que se tenha uma idéia desSa verdad~. "operação tartaru
ga" - perdoem-me a linguagem chula- que um proje
to de financiamento demora até Seis meses· ein traini
tação, desde o momento de sua elaboração pela EMA
TER, até a decisão final do agente financiador, seja ela 
positiva ou negativa. 

Há cerca de um mês, viajando_ pelo rio Purús, tive a 
oportunidade de ouvir, pessoalmente, as redamações_de 
vários seringallstas contra a lentidão enervante no exame 
dos seus projetas, por parte dos estabelecimentos de cré
dito, fato que agora ilustro com a_carta de um produtor 
cujas palavras demonstram, à farta, a situação dramática 
em que se. encontra o homem do _interior amazonense, 
com a informação de que o seu projeto para financia
mento de trinta hectares de seringueira de cultivo, sim
plesmente tramitou ao longo de cinco meses, entre a 
EMATER e as instâncias de decisão do Banco do Brasil 
em Lábrea e Manaus, para, ao final, ser indeferido, sem 
que pelo menos o interessado tivesse sido ouVTdo: --

Assim, Sr, Presidente e SrS. Senadores, apelo ao Sr. 
Diretor da Carteira de Crédito Agrícola do S:anco âo 
Brasil, Dr. Aléssio Vaz Primo, e ao Sr. Superintendente 
da SUDHEVEA, Dr. José Cesãrio Menezes Barro.s, para 
que, em comum acordo, e levando em consideração as 
peculiaridades daquela região, tantas vezes citadas, estu
dem um meio visando à uma maior agilização na análise 
e na verificação_ dos pf-ojetos de -financiamento, 
apressando-lhes a tramitação, tendo em vista que a de
mora costumeira acaba tornando esses projetas inviá
veis, desestimulando os produtores que, enfrentando 
toda sorte de difiCuldades, permanecem lutando naque
les rincões inóspitos, a despeitO-de tudo e de todos, por
que ainda acreditam no apoio e na compreensão das nos
sas autoridades, para levar à frente um trabalho que, 
com a devida ajuda, hã de trazer grandes benefícios ao_ 
Amazonas e ao Brasil. 

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

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador tlastão Mdllá. 

O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB- MT. Pronun
cia o seguinte discurso.).- Sr. Presidente, Srs. Senado~ 
res: 

Há, em Mato Grosso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
às margens do rio das Mortes, um município chamado 
Nova Xavantina, antiga base logística da Fundação Bra
sil Central, a célebre entidade criada por Getúlio Vargas, 
com nm de iniciar a "Marcha para o Oeste", visando, 
naturalmente, acima de tudo a integração nacional. Com 
o tempo, aquela pequena povoação progrediu, ali 
instalou-se uma modesta base aérea da FAB, até hoje lã 
mantida e que, eu acho, deveria ser ampliada e moderni
zada. Aquele pequeno núcleo era parte do então gigan
tesco Município de Barra do Garças, com aproximada
mente, 200 mil quilômetros quadrados. Foi o local pro
movido a Distrito de Barra do Garças e há pOucos anos 
ganhou autonomia, tornando-se Município, 
desmembrando-se de Barra do Garças. 

Uma curiosidade, Sr. Presidente, Srs. Senadore-s, ou 
seja, até a década de_ 40 _a rio das Mortes era o limite da 
penetração dos chamados .. brancos'', pois do outro lado 
do rio vivia e ainda vive a nação Xavante qUe mantiilhã 
os brancos fora do seu território. -

Dois Padres e um Coadjutor-Salesianos, tentaram a 
penetração na área xavante e foram massacrados na dé
cada de 30. 

--Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, hoje, Nova Xa
vantina é uma cidade com aproximadamente 25 mil ha
bitantes e em pleno desenvolvimento, sendo até há pou
co· tempo, uma região agrícola, Grandes plantações de 
arroz e soja, geralmente, comandadas por migrantes do 
Su 1 do Brasil. 

Mas, no momento, há 30 quilômetros da cidade de 
Nova Xavantina, descobre-se ouro. São as minas de 
Araés, jã exploradas nas épocas das bandeiras e neste 

-·instante outro garimpo de ouro instala-se o de Laranjei
ra. 

Estive lá pessoalmente, Sr. Presidente, Srs. Senadores 
e coristãlei a presença nos dois garimpos de mais ou me
nos dois mil garimpeiros. 

O trabalho da cata é árduo, pois, o ouro vem encrava
do em pedra. Tem-se que quebrar as_ pedras, 
transformando-a em pó e misturado com esse material 
está o ouro. A segunda fase do trabalho é levar essa pe
dra (quartzo) em pó para o labor de apurar o ouro exis
tente, separando-o do quartzo. Faz-se isso com o auxílio 
indispensável da água. 

A pedra é moída em moinhos que se constituem· de 
martelos. São- rriOviin"entados, manualmente, ou com 
auxílio de motores. 

Os garimpeiros menos desprovidos de recurso 
quebram as pedras com macetes num serviço duramente 
desgastante do ponto de vista físico. 

Agora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, já comprovada 
a presença do ouro, num caso t1pico de redescobrimento, 
pois, os bandeirantes já praticaram a gariinpagêm na 
área no século XVIII e havia até uma entidade implanta
da "Fundição do Rio das Mortes", surge o problema, ou 
seja, nos tempos atuais, constata-se que há ouro em 36 
veios em bolsões ao longo de 22 quilômetros. As minas 
agora estão sendo disputadas por supostos donos, isto é, 
Banco dÕ Brasil, posseiros e os garimpeiros, redescobri
dores das minas, na prãtica, 

Há, portanto, um impasse com implicações políticas, 
sodiís e econômicas. Os garimP.eiros não admitém aban
donar as minas, alegando que são os descobridores do 
ouro, mas, surgem também os detentores dos alvarás, 
concedidos pelo Ministério das Minas e Energia, através 
da CPRM (Companhia de Pesquisas de Recursos Mine
rais). Existe uma firma, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
que possui alvará para uma área de 70 mil heetares e no 
meio há um outro alvará, com ãrea de mil hectares. A 

_:ÇPRM, como sempre, órgão frio, naturalmente, dirigida 
por tecnocratas e burocratas empedernidos, simplesmen
te, determinaram que os garimpeiros que não sejam em
pregados da empresa que tem a licença maior, bem como 
do cidadão que tem outra licença bem menor, devem ser 
evacuados do local. Os garimpeiros reagiram e tudo mui
to bem. 

Ora Sr. Presidente, Srs. Senadores,_ os garimpeiros 
desbravadores de sertões, verdadeiros bandeirantes dos 
tempos atuais, plantadores de cidades, têm um espirita 
muito independente para serem empregados. Não acei
tam eles a situação de servidores de potentados que nada 
fizeram para que as minas fossem redescobertas e agora 
desejam egoisticamente, evitar que cidadãos brasileiros, 
num trabalho honesto, ganhem o "pão nosso de cada 
dia ... " 

Nos garimpos, Sr. Presidente, Srs. SenãdOreS, não há 
desemprego, não existe fome, não se pratica roubos ou 
assaltos, enfim, dentro da rusticidade do meio ambiente, 
os garimpeiros vivem felizes. 

O que me impressiona é a insenSibilidade dos órgãos 
competentes parã o prOblema, propriamente, dos garim
peiros, ou seja, a questão social que os niesmos signifi
cam. Expulsos da sua atividade produtiva, que farão es
sas milhares de pessoas vinculadas, direta e indiretamen
te, a produção aurífera? 
- Tenho me batido sempre, Sr. Presidente, Srs. Senado
res, pela tese que intitulo de .. Dividir o pão" ou seja, as 
minas sãos rica_s, pois, num percurso de 22 quilômetros, 
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detectaram-se 36 veios de ouro e a previsão é que se po~ 
dem ext~air quatrocentas toneladas de ouro por ano, du

- rante 400 anõs. 
Transcrevo, Sr. P~esidente, Srs. Senadores, o manifes

to do nobre Vereador Frederico Pereira de Abreu, da 
Bancada do PMDB de Nova Xavantina que assim afir
ma no seu documento: 

"O desemprego é o mais grave problema do povo 
brasileiro. 

Em Nova Xavantinã- que não TOge· à-regra
com uma população superior a 25.000 habitantes, 
somente agora, tínhamos assegurado emprego a 
mais de 2.500 homens. Mas que o poderio de grupOs 
econômicos, estranhos à sua realidade, através das 
indesejáveis multinacionais, expulsam e intimidam 
nossos laboriosos garimpeiros, que hoje, na aluai 
crise, têm sido os baluartes de nossa sobrevivêncíã; 

O garimpo do Araês,já explorado há mais de 300 
anos, hoje, foi negociado em troca de favores pes
soais, prejudicando àqueles que da!i tiram o susten
to de suas famílias. 

As supostas empresas auríferas que aqui se esta
belecem, nos relegam à condição de escravos, onde 
a chibata e a arrogância são instrumentos de persua
são e diálogO. 

Gostaríamos sim, que verdadeiros representanteS 
d<? destino de nossa pátria e de credibilidade popu
lar aqui v-ieSsem dar apoio a nossos garimpeiros, 
para que não nos tornemos parasitas da nação, e 
sim, construtores dela." 

Sr. Presidente, Srs. Senadores. Quem tem sofrído as 
agruras da situação e pouco pode fazer é o dinâmico Pre
feito de Nova Xavantina, Sr. Frederico Fernandes, eleito 
pelo PMDB. Acontece que a municipalidade, concreta
mente, em termos legais não tem condições para dirimir 
as dúvidas quanto a posse, domínio e lavra da mina, 
pois, a legislação que rege a matéria é federal. 

No entanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Prefeito 
e o seu pobre erário são atingidos pelos problemas so
ciais gerados pela situação periclitante dos garimpeiros. 
Recorrem eles, ao Sr. Prefeito, pois, os Governos Fede
ral e Estadual, destacam-se pela ausência._ Na mina de 
Araés e Laranjeira, não se nota a presença dos Poderes 
Públicos citados, salvo através da polícia estadual e fede
ral para ameaçar, agredir, espancar, enfim, praticar a tão 
conhecida violência policialesca, 

Os garimpeíios querem, Sr. Presidente, Srs. Senado
res, que seja delimitada uma área para eles trabalharem 
nesses bolsões de ouro citados, em número de 36, num 
trecho de 22 _quilômetros de terreno. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores. O Jornal Folha de Nova 
Xavantina;--datado de t5 de setembro do corrente ano, 
comentando a questão, num artigo intitulado ''Nova 
Xavantina Nasceu em cima do Ouro- Araés o Garim
po Secular", num certo trecho, o articulista, afirma e tem 
o meu aplauso: 

"Somos por um garimpo dos garimpeiros e na li
vre iniciativa, controlado pelo Governo Federal a 
fim de que tanta gente necessitada possa ter nestes 
momentos de Crise nacional um lugar ao sol e segu
ro no trabalho proficu"o. O garimpo aos garimpeíros 
sem dúvida dará um trabalho contínuo a uma vasta 
camada da população e suas riquezas serão investi
das in ioco~ dando deSenvolvimento e trabalho." · 

Aspiram, também, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a 
presença no local de uma Agência de compra de ouro, da 
Caixa EconômiCa Federal, evitando assim os eternos in
termediáifos que sempre ganham muito à custa do pro
dutor. 

Sem falar, naturalmente, Sr. Presidente, Srs. Senado
res, na ação do Ministêrio da Saúde, com a SUCAM, do 
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Governo do E'stado, através da Secretaria de Saúde e Se
cretaria de Educação, do DERMAT, fim manter a estra
da transitável, entre o garimpo e a cidade de Nova Xa
vantina e outras medidas de rotina dos Poderes Públicos. 

Termino, Sr. Presidelite,- Srs. Senadores, repetindo o 
que já disse, neste pronunClairlento, há-alguns instantes, 
ou seja, a minha tese ê a da Divisão .. dO -Pão, isio é, não se 
deve ser egoísta. Na área eXiste trabalho para todos. Não 
cabe ao Governo, lógico, gerar desemprego. Na Gr-a-nde 
Cuiabá, por exemplo, Sr. Presidente,- SrS. Senadores, 
existe muito ouro, e atualmente se não se encontra um 
índice muito grande de desemprego é por causa da ga
rimpagem. Calcula-se que viVeffi da extração do ouro, 
como faiscadores, na área umas cinco mil pessoas. 

Só um comprador de ouro, credenciado pelo -BanCo do 
Brasil de minha relação, infofmoU~me que, normalmente 
às segundas~ feiras ele compra uma média de 200 milhões 
em ouro de pessoas que, individualmente, garimpam nos 
subúrbios de Cuiabá, onde as ruas ainda não são pavi
mentadas e existem cursos de água ao natural, pois, os 
do perímetro urbano já estão canalizados e não podem 
ser usados na garimpagem. Fora a garimpagem, repito, 
na Grande Cufabá, ou seji, municípios vizinhos. 

Ele ê um dos compradores credenciados. Existem ou~ 
tros naturalmente. 

Se o Governo resolver não atrapalhar os que querem 
trabalhar nos garimpos, eles podem colaborar com uma 
parcela substancial, ao lado das Empresas engajadas 
também na extração do ouro, por meíos maiS sofistica
dos, para o pagamento da tão ÜJ.quietante dívida externa 
e mesmo interna, que vem trazendo sérios problemas 
para a vida tranqUila da nossa Pátria. 

Faço um apelo ao Sr. Ministro das Minas e Energia, 
homem com sensibilidade política, humino e Compreen
sivo, que determine providências objetivando evitar que 
os heróicos garimpeiros -Sejam--prejudicados. 

Deixe-os trabalhar em paz. 
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Não hã mais 
oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente 
sessão, designando para a seSsão ordinária de amanhã a 
seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno únicO; do Projeto de Lei da Câma
ra n~' 110, de 1983 (n~'946f83, na Casa de origem), de ini
ciativa do Senhor Presidente da República, que altera a 
Lei n~' 6.099, de 12 de setembro de 1974, que "dispõe 
sobre o tratamento tributário de arreriôamento mercan~ 
til, e dá outras providências", e o Decreto-lei n~'l.SI 1, de 
27 de outubro de 1980, tendo 

PARECERES ORAIS, favoráveis, proferidos em Pli
nárío, das Comissões: 

-de Economia; e 
- de Finanças. 

2 
Votaçã_o, em turno único, áo Re(juerimento n~'793, de 

1983, do Senador Pedro Simon, solicitando, nos termos 
do art. 371, alínea c, do Regimento Interno, urgência 
para o Requerimento n~' 784, de 1983, de autoria do Se
nador Henrique Santillo, que solícita-criação de uma Co
missão Especial Mista que deverá ser foémada de 11 Se
nadores e II Deputados Federais, ·com vigência de 120 
dias, para discutir e avaliar aspectos do contexto econó
mico, social e institucional do País. 

3 
Votação, em primeirO tuniõ-(apreciação preliminar da 

constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimen
to Interno), do Projeto de Lei do Senado n~'280, de 1980, 
de autoria do Senador Itamar Franco, determinando que 
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a Ordem dos Advogados do Brasil opine sobre a escolha 
de magiStrados que devam integrar tribunais com juris~ 
diçào em _todo Q território nacional, tendo 

PARECER, sob n~' 634, de 1983, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida

de, com voto vencido do Senador Josê -Ignácio. 

4 
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da 

constitucionalidade, noS termos do art. 296 do Regimen
to Interno), do Projeto de Lei do Senado n'139, de 1983, 
de autoria do Senador Pedro Simon, que autoriza o Po
der Executivo a conceder um abono de emergência de 
70% (setenta por cento) para os servidores públicos fede
rais, e dá outras providências, tendo 

PARECER, sob n9 739, de 1983, da Comissão: 
--de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida

de. 

5 
. Votação, em primeiro turno (apreciação prelimirJ.ar da 

constitucionalidade e jurídicidade, nos termos do art. 
296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado 
n9 70, de 1983, de autoria do Senador Nelson Carneiro, 
que estabelece critério e limite para os reajustes dos 
preços de ingressos de jogos de futebol, tendo 

PARECER, sob n9 738, de l983, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida

de ~ injuridicidade. 

6 
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da 

constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimen
to Interno), do Projeto de Lei do Senado n~'21, de 1983, 
de autoria do Senador Henrique Santillo, que dispõe 
sobre a-redução do preço do ál<;ool para venda aproprie
tários de veículos de aluguel empregados no transporte 
individual de passagçiros, mediante subsídio, nas con
dições que especifica~ tendo 

PARECER sob nY 710, de 1983, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida

de. 

7 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Sena

do n~' 337, de 1981, de autoria da Comissão Especial do 
Júri Popular, que altera dispositivo do Código de Pro~ 
cesso Penal, tendo 

PARECER, sob n~' 741, de 1983, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, favorável, nos termos do 

substitutivo que oferece. 
(Dependf?ndo da votação do Requerimento n~' 800, __ de 

1983, de autoria do Senhor Senador José Ignácio, de 
adiamento da discussão para o dia 27 de outubro.) 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-_se a sessão às 17 hora.s e 30 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. PE
DRO SIMON NA SESSÃO DE3Q/9/83 E QUE. 
ENTREGUE Ã REVISÃO DO ORADOR. SERIA 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Pronuncia o 
seguinte discUrso.)- "Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Não resta a menor dúvida, a Bancada do PMDB tem 
qy.e vir a esta Casa. nesta hora, para comunicar a série de 
prom.indanientos divuJga·d·a pela imprensa sobre a reâli~ 
dade que estamos vivendo nesta hora, neste País. Que a 
hora é grave, todos nós sabemos. Que a hora é dificil 
tãmbém o sabemos. De que, como diz o Ministro, o Bra
sil chegou ao fundo do poço, não temos dúvida. Que a si
tuação exige capacidade de ação e decisão por parte de 
toda a sociedade brasileira parece-me o óbvio. A impres
são, porém, que temos, a esta altura, neste momento, 
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ante_tanta gravidade, é que não está havendo da parte 
dos homens responsâveis por este País, a preocupação de 
se inteipretar e se buscar a vontade popular. 

O meu Partido, através do seu Presidente, ocupou a 
tribuna da-_~mara dos Deputados e fez, em longa expo
siçãO, uma proposta à Nação, aos partidos políficos de 
Oposição e do Governo, em que apresentava uma série 
de soluções concretas e objetivas para o problema que 
estamos vivendo. O Senador José Sarney, em nome do 
seu Part~do, respondeu, divergindo, em parte, das so
luções apresentadas, mas dizendo que realmente a si
tuação era grave e que a busca do entendimento era ne
cessária. Daí para cá. porém, o que tem acontecido? En
quanto a Oposição apresenta, por exemplo, a tese da 
moratória, ó Governo fecha os seus contratos com o 
fundo Monetário Internacional, sem a mínima partici~ 
pação da sociedade brasileira, sem a mínima partici~ 
pação di:ste Congresso; -sem a mínima participação, até 
m·es-mo, do partido do Governo. 

Estão no exterior os Ministros da área económica, a 
tomar uma decisão realmente fantástica: conferir ao 
Fundo Monetário Internacional, uma entidade que de
fende os interesses dos bancos internacionais, poderes 
para, em nome do nosso Governo, resolver o problema 
dos empréstimos brasileiros. E publicaram a notícia de 
que estavam reunid_os, nos Estados Unidos de um lado 
da quadra, os ban·queiros internacionais com o represen
tante do Fundo Monetário Internacional credenciado 
pelo" Governo brasileiro para represerJ.tá-lo, e, do outro 
lado, estava o Ministro Galvêas, sem a mínima partici
pação, sem nenhuma presença. Essas coisas estão acon
tecendo assim, nesta hora, neste momento. 

Che8ai-rios a esta situação: uma dívida de 100 bilhões 
de dólares. Chegamos a esta situação: uma inflação que 
chegará, dizem, no fim do ano, a 200%. Chegamos a esta 
situação, em que o desemprego é gritante. Chegamos a 
·esta situação, estândo a imprensa a noticiar que os Parla
mentares do PDS, representantes do Nordeste nesta Ca
sa, estão a falar, permanentemente, na fome e na miséria 
lá relriantes. Um dos ilustres Senadores do Rio Grande 
do Norte, um dos maiores defensores desse sistema, 
trouxe o seu depoimento sobre a população faminta que, 
em seu Estado, estava tentanto buscar outros caminhos 
na busca de alimentos para sua sobrevivência. São os 
próprios Senadores do PDS que __ d~s_crevem a fome e a 
miséria que rondam aquela região, o que, aliás, diga-se 
de passagem, não é uma exclusividade do Nordeste. No 
meu Estado, em São Paulo, nas regiões chamadas desen
volvidas, nota-se e sente-se hoje um retrocesso contun
dente e permanente, um grito generalizado por parte de 
todos os segmentos da sociedade brasileira. 

Não é apenas o operário, o desempregado, o agricul
tor, mas é o empresário que clama contra os homens do 
Governo que, ínconformildos, nomearam uma comissão 
de Senadores e Deputados para encontrar uma fórmula, 
':'_m plano de ação capaz de pôr termo à situação reinante 
no-campo econôrnico e no campo~ social. 

O General Figueiredo, porém, afrontando o seu pró
prio Partido, diz que o Sr, Delfim Netto e os Ministros 
da área econômica irão com ele até o último dia. Haver~ 
se-á de responder: o Presidente é presidente e, num regi
me presidencialista, os Ministros ocupam cargos de sua 
confiança e, em simdo cargo da sua confiança, o probte~ 
ma é unicamente dele. 

Não me parece que a coisa seja tão sirnplesl Parece-me 
que, ainda que o regime seja presidencialista, ainda que o 
Presidente não tenha sido eleito pelo voto popular, mas 
da forma que conhecemos, parece-me que ele deve um 
mínimo de respeito à sociedade, um mínimo de respeito 
ao próprio Partido do qual Sua Excelência é Presidente 
de Honra. Partido este que, diga-se de passagem, sofren
do as maiores agruras, muitas vezes, sabemos nós parla
mentares, contra a sua vontade contra o que nos dizem 
nos corredores da Casa, vêm seus representantes à tribu
na para defender o ministro, vêm à tribuna para votar a 
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favor do Governo ou para não votar, atendendo às im
posições _do Governo. Parece-me que os parlamentares 
desse Partido teriam o direito de ter uma contrapres
tação permitindo-se a eles, pelo menos, discUfif e deba
ter, antecipadamente as soluções tomadas pelo Governo 
ante a realidade_ que estamos vivendo. 

O que há, hoje, no Brasil? Há uma unanimidade con
tra o modelo econômico e social que estamos vivendo. 
Tenho aqui e poderei ler manifestações, já não digo de 
homens da Oposição, já- não digo de líderes sindicais, 
mas de homens de empresa, empresários que seriam ·as 
principais interessados em, debatendo o modelo ecOiiô
mic_o~ defender, por exemplo, o Decreto-lei n~' 2.045. No 
entanto, os empresários ... 

O Sr. Milton Cabral - Permite V. Ex' um apB.rte? 

O SR. PEDRO SIMON- Permite-me que termine o 
meu raciocínio e já lhe darei o aparte com a -maior satis
fação; buscarei o diálogo. 

Sabemos que os maiores empresários do Brasil, os 
onze maiores empresários do Brasil foram ao Presidente 
da República, à éPoca, o Dr. Aureliano Chaves, e fala
ram com S. Ex• longamente, durante três horas. O Sr. 
Errnírio de Morais saiu dizendo que durante os longos 
anos de sua vida, em que tinha ido ao gabinete da Presi
dência da República, fora esta a vez em que tinha tido 
um melhor atendimento, um maior respeito e oportuni
dade para um mais sério debate. 

Em manchete, a notícia que a Imprensa publicou en
tão, fOí exalamente esta: 

"MOMENTO NÃO ~ DE ACHATAR SA
LÃRIOS, AFiRMAM EMPRESÃRIOSA AURE
LIANO. 

Os empresários, signatários do documento, pro
pondo uma reformulação da eConomia brasileira, 
disseram ontem ao Presidente Aureliano que a clas
se é contrária ao Decreto 2.045, que limita os recur
s-os ·satariais,- porque--o- momento -não- é·-de- ·achatar 
salários, mas sim de achatar juros bancários, que . 
são exorbitantes." 

1:. a classe empresarial, são os maiores empresários do 
Brasil, que pagam os salários, que vêm e dizem que a: 
hora não ê de acha-tar salários. E não me parece que eles 
estejam fazendo uma concessão; parece-me que eles es
tão fazendo o óbvio. Eles são produtores. Produzem 
bens destinados à venda e a política de recessão e o acha
tamento salarial é evidente que trazem como conseqiiên
cia, um menor poder de compra e, com um menor poder 
de compra, as fábricas terão um menor poder de venda e, 
conseqüentemente, de produção. . ; 

Então, se os trabalhadores estão grttando, porque, 
com o 2.045, estão sendo sufocados, esmagados, vendo a 
realidade que com eles acontece, parece-me absoluta
mente normal e absolutamente lógico que os empre
sârios também gritem, defendendo o seu. Não é uma ati
tude de heroísmo da parte deles, não é urria renúncia por 
parte dos empresários. A realidade é que O ffibdelo, no 
seu conjunto, com o 2.045 não serve ao empregado, mas 
também não serve ao empregador. 

Eu vejo aqui a ABDIB- Associação Brasileira para o 
DesenvolvimentO das Indústrias de Base- talvez a mais 
importante no setor dizer: 

"Risco de colapso l'onda indústrias de bens de 
capital. A queda de produção, por três anos conSe
cutivos, jâ provocou a dispensa de mais-de 60. mil 
pessoas, entre operários e técnicos especializados. 
Trata-se de perda inestimável para esta indústria, 
uma vez que está na mão-de-obra o seu acervo tec
nológico." 

Eu tenho aqui pronunciamentos da Federação do Co
mércio de MinaS Gerais, dando o seu posicionamento, 
af.·. Autamente contrário ao arrocho salarial. 

Eu tenho aqui a posição do Presidente da Federação 
das Indústrias do meu Estado, o Rio Grande do Sul, di
zendo na revista Indústria e Desenvolvimento: 

, "Po-rque, enquanto estivermos_ submetidos ao in
teresse do Fundo Monetário e dos nossos credores, 
eles nunca vão deixar a gente retomar o crescimen
to, porque o crescimento envolve, entre outras coi
sas, díminuição dO superávit comercial. E eles que
rem o superávit, não para que venhamos a ter algu
ina reserva, mas -para pOderem se aproveitar total
mente do nosso superávit. Então, é lógico que tería
mos de crescer, mas, enquanto estivermos submeti
dos ã ele - ele, o Fundo Monetário Internacional, 
não vai nos deixar crescer." 

Repare, Sr. Presidente, que há um consenso, há uma 
unanimidade de pensamento em relação a esse aspecto. 
O modelo está falido com o atrelamento ao Fundo Mo
netário Internacional que está preocupado com o que? 
Com o nosso crescimento? Não. Com o nosso desenvol
vimento? Não. Está preocupado em receber os atrasados 
que -o Brasil deve, em receber em dia as dívidas que o 
Brasil terá pela frente. 

O Sr. Milton Cabral - Permite V. Ex• um aparte? 

O Sr. Milton Cabral- Claro. V. Ex~ não citará ã.l
gum:. Eu pediria que citasse algum exemplo. 

O SR. PEDRO SIMON - Não: isso é piadal .. 

ô Sr. Milton Cabral- Não existem empreendimentos 
grandes com base, o Governo está evitando.. -

_o SR. PEDRO SIMON -Senador, não existe, por
que não pode mais existir. Se o Governo está devendo 3 
milhões de dólares, vencidos, que não tem condições de __ 
pagar, onde o Governo poderia, nesta altura, fazer uma 
aventura de um novo Tucuruí, de uma nova Transama
zônica ou coisa parecida? Não dá! Realmente, estourou. 

Agora, V. Ex• vir dizer, com um Governo que está fa
lido, que não tem condições de pagar o que deve, que 
não tem mais possibilidade de coisa nenhuma, dizer que 
foi uma grande decisão do Governo, que não vai mais fa
zer em-preeendimentos faraônicos, oral, Senador, isso é 
piada! 

Não mudou coisa nenhuma. É que não tem mais como 
fazer. 

O Sr. Milton C~bral - Vamos citar a segunda. 

O SR. PEDRO SIMON- A primeira não existiu, va
mos para a s_egunda. 

O SR. PEDRO SIMON - Devemos atendê-lo? :1: 0 Sr. Milton Cabral _ Eliminação gradativa dos 
algo a ser discutido e a ser debatido. Mas será que são subsídios. Já começou a eliminação gradativa dos subsí-
el~ 9ue vão ditar as normas _com que_ nós de~eremos !e~ ___ dios. 
ger,-internamente, a nossa economia? Quanto muito eleS 
podem colaborar, eles podem discutir, eles podem suge
rir, eles podem até pressionar. Mas será que a esse tipo 
de pressão nós teremos que ceder? Será que, nesta hora 
tão séria, tão importante, fã6 grave QUe nós estamos 
atravessando, é o Inomento certo de o Brasil ceder às 
pressões externas, para que o Congresso aprove o 2.045? 

Eu não sei... -

O Sr. Milton Cabral- V. Ex~ me permite um aparte? 

6 SR. PEDRO SIMON - Eu já lhe darei, com a 
maior satisfação. 

O Sr. Milton Cabral -Senão, eu perco a oportunida
de. V. Ex~ muda de assunto e, aí, perdemos a oportuni
dade. 

O SR. PEDRO SIMON - Pois não. 

O Sr. Milton Cabral - Nobre Senador Pedro Simon, 
V. Exf-abordou a questão do modelo económico: foi por 
isso que pedi o aparte. Eu vi que V. Ex• já ia passar para 
outro tema, outro tópico, e então, perderia a oportuni
dade de aparteá-lo. Na realidade, nobre Senador, o mo
_delo económico que V. Ex• está comentando, já começou 
a ser modificado pelo próprio Governo. 1:. o próprio Go
verno que já vem, de algum tempo, introduzindo modifi
cações substanciais. Evidentemente, se ele está modifi
cando, é porque reconheceu aquilo que já se vem dizen
_do, há muito tempo, na tribuna do senado: que o mode
lo económico adotado pelo Brasil, durante vários anos, 
não estva corresp-9ndendo às aspirações_ do po~o brasi
l~iro. E cito, para ilustrar, quatro -medidas: -a decisão do 
Governo, não anunciada mas evidenciada: pela sua ação, 
de evitar a realização de empreeendimentos Com base no 
endividamento e)í:temo. O Governo está fugindo de pro
mover realizações com base na poupança. 

O SR. PEDRO SIMON - Pelo amor de Deus, Sena
dor! 

O Sr. Milton Cabral - Novos empreendimentos .. 

O SR. PEDRO SIMON- Mas pelo amor de Deus!... 

O SR. PEDRO SIMON - Como grande medida? 

O Sr. Milton Cabral - Ê uma medida que altera o 
- niõdelo anterior. 

O SR~ PEDRO SIMON - É uma medida importan-
te? 

O Sr. Milton Cabral - Estou, apenas, citando qua
dros. 

O SR. PEDRO SIMON- Vamos ficar na segunda.~ 
uma grande medida? 

O Sr. Milton Cabral- Terceira ... 

O SR. PEDRO SIMON - Nos Estados Unidos há 
subsídio, na Euro~a há subsídio, no mundo oriental há 
subsídio... -

O Sr. Milton Cabral - Mas, o subsídio rio grau ... 

O SR. PEDRO SIMON- Subsídio no sentido de fa
vorecer a agricultura; o Governo tirou! V. Ex• tem toda 
razão: esse, o Governo tirou. 

O Sr. Milton Cabral - ... no grau em que estávamos 
fazendo .. 

O SR. PEDRO SIMON- O Governo tiroU! Mas, re
pare aqui as conseqüências, Senador;. "Alta dos alimen
tos suP"era 500% em 8 meses", 500% em 8 meses! O Go
verno retirou os sU.bsídio_s. Deixou os subsídios para ex
portãção, para exportar o sapato brasileiro. Para o ame
ricano pagar mafs barato, para o alemão pagar mais ba
rato, o sUbsídio continuou. Nesse, ele não mexeu. Agora, 
para o povo brasileiro, ele cortou o subsídio do trigo e 
C()r~o_l! o subsídio para a agricultura. 

O Sr.-i\.filton -Cabral- Subsídio para exportação, Se
nador, não é para outro comprar mais barato, é para via
bilizar a venda ao exterior e, com isso, se adquirir inoe: 
das fortes. 

O SR. PEDRO SIMON -O que não pode ser usado 
aquí:Ninguérri teni coridições de çomprar aqui dentro. 
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O Sr. Milton Cabral - Terceiro. 

O SR. PEDRO SIMON-- Primeiro, porque, até ago: 
ra, não vi nenhuma. 

O Sr. Milton Cabral- A retração do Estado no setor 
produtivo, ou seja, a desestatização,_tambémjã iníCiãda. 

O SR. PEDRO SlMON - Iníciãda onde'l -

O Sr. Milton Cabral - No País. 

O SR. PEDRO SIMON- Qual a empresa que já foi 
desestatizada'? 

O Sr. Milton Cabral- Quase duas dezenas de empre
sasjâ foram negociadas e há um progtama em andamen
to, o qual V. Ex• não pode deixar de reconhecer. Quar
to ... 

O S:R. PEDRO SIMON- Vamos ficar no terceiro. O 
problema das estatais é muito sério. Colocamos, ·de um 
lado, a importância e o sigri"ificado das estatais, 
defendendo-as a começar pela PETROBRÃS. Dé- outro 
lado, colocamos as denegerações que o Sistema OCasio
nou às estatais, como nos Casos âas mordomias, dÕs es-

O SR. PEDRO SIMON - Deixe-me concluir o meu 
pensamento que darei o aparte a V. Ex• com o maior 
prazer. 

São as medidas profundas que, segundo espera o 
nobre Senador Milton Cabral, daqui a algum tempo, evi
_tarào m:inchetes como esta, da revista Isto t:,. "Fome, o 
Brasil não tem o que comer", ou uma afirmativa como 
esta, publicada pela "Legião Brasileira de Assistência": 

---- "Enquanto muita gente morre de pena, milhares de 
crianças morrem de fome". LBA: Não é ojorna,l, "A" ou 
jornal "B"_. Está_ aqui, Legião Brasileira de Asslst.ência: 
"Enquanto muita gente morre de pena, milhares de 
crianças morrem de fome". 

Publicações como" esta ... 

O Sr. Milton Cabral- V. Ex• sabia que no Nordeste 
estão, realmente, morrendo crianças, em cert~· áreas, de 
fome, mas o -GciVei-llo Fed-eral está inVestindo 30 bilhões
mês _no atendimento a essas populações.'? 

O SR. PEDRO SIMON - É verdade. 

O_Sr. Milton Cabral- E que atê dezembro provavel
--m~n1e ~em9---;- nos_aproximar de 50 bílhões de cruzeiros 

por mês? 

cândalos que os tecnocratas do Governo praticaram em O SR. PEDRO SIMON - É verdade, e é por i~() que 
suas administrações alguns querendo levá-las, até mes- a situação está cada vez melhor no Nordeste. 
mo, à desmoralização perante a opinião pública. Houve, O Sr. Milton Cabral- Não. É para.pro_var que há 
também, o exagero de estatais desnecessárias, que o Go- _____ uma assistência. 
verno criou sem fin-ariãO.e ai guina, a nãO- ser. a- a e-criãi--
cargos para- tecnocratas e burocratas. Com- relação ao O SR. PEDRO SIMON - Assistência de _cai'iâ!lde, 
resto das estatais, 0 problema é sério demais, -não me pa- assiStência que vilipendia o cidadão ... 
recendo que o Governo o tenha enfrentado corretamentc 
atê agora. 

O Sr. Milton Cabral--Tanto é que eu falei numa re
tração do Governo no setor produtivo. Há áreas em que 
temos absoluta convergência de opiniões, como o- s_etor 
energético, a PETROBRÂS. Quarto, a anunciada refor
ma tributária parã. 1984.--

O SR. PEDRO SIMON- Não, o Senhor Presidente_ 
da República- e este é um assunto que pretendo abor
dar na próxima seni"ana em -nõine do-nl<:u-Partido =:.de
bochando, ironizando dois_ mil_pre[ei~o_s, respond~t!-__ -~ 
eles que não vai realizã-lo·e·que o niãximo que vai fazer ê 
no segundo semestre do ano que vem, quer dízer, para 
vigorar quando o Presidente não for mais ele. Está ape
nas prevendo alguma coisa com relação ao aumento da 
alíquota do ICM. Mais nada: A Imprensa toda publicou. 
Os prefeitOs redlgiram a Carta de lÚasíia, levar3.m-na à 
Presidência da República, e atê a Iinprensa publicou fa
tos desagradáveis ocorreram no Palácio dO Planalto;
pela deselegância, pela desatenção e pela até ... 

O Sr~ Milton Cãbral- M-as este é um assunto que está 
sendo examinado pelos órgãos técnicos do Governo ... 

O SR. PEDRO SIMON - Há dez anos! 

O Sr. Milton Cabral- Bem, o fato é que essas quatro 
medidas que lembro agora--;- V. Ex', evidentemente, pode 
discordar do rigor com que elas são anunciadas; eviden
temente, algumas são maís enfáticas, outras menos, ma-s 
as quatro estão em andamento. Faltam outras medidas, 
evidentemente, mas a verdade é que já começou_a trans
formação~ 

O Sr. Benedito Ferreira - V. Ex' vai me consentir? 

O SR. PEDRO SIMON - Estás São as reformas pro
fundas do modelo econômico ... 

O Sr. Jienedito Ferreira -Senado! Pedro Simon, V. 
Ex' vai consentir o aparte? 

O Sr. Milton Cabral - f:. o que se pode fazer no mo
mento. 

O SR. PEDRO SlMON - ... ao invés de lhe dará
gua; ao invés de lhe dar um pedaço de terra,_ao invés de 

-lhe dar uma ocupação, ao invés de lhe dar um emprego, 
dão-lhe caridade. 

O Sr. Milton Cabral- Ah, mas essa é uma atividade 
~quC requer temPo ~e Prazo;· não é, nobre ·sena~~r? 

O SR-:-PRESIDENTE (Almir Pinto. Fazendo soar a 
campainha.)- Nobre Senador Pedro Simon, V. Ex• está 
falando como Líder, tem direito a 20 minutos que já se 
~sgotaram desde_ às_ I~ horas e 53 minutos. Quero comuM 
nicar a V. Ex• que temos mais 7 oradores inscritos, e pe
diria a V. Ex' não cõncedêr mais apartes e e~nCei-rar as 
suas palavras como Líder. 

O SR_- PEDRO SIMON - Para mostrar que não é 
apenas no Nordeste, porque já falei desta tribuna sobre a 
análise feita, na Universidade de Recife, sobre os nanicos 
que estão nascendo no Nordeste, criaturas que jã apren· 
deram a conviver com a fome e, por isto, já nascem com 
estômago menor, com estatura menor e com o cérebro 
atrofiado. Pois tenho aqui um estud_o feito por uma So
cióloga, n-o Rici Grandé do St.il, on.de da diz, fazendo 
anátise comparativa das crianças de até 10 anos de idade, 

_ que, entre as crianças que entraram em uma escola, no 
Rio Grande do Sul, entre 1960 e 1980, a diferença é de 5 
centfmetros de altura. Lá _no Rio Gra_rlde do Sul, ~amM 
hêm; elas estão nascendo _e estão cres~~ndo co_rp. u~a esM 
tatuá -inenor e. também-, estão aprendendo a -cõnv"iver 
com a fome. 

Em meio a isto, Sr. Presidente, quando o nobre SenaM 
dor Hélio Gueiros analisa a posição assumida pelos Mi
nistros da área económica, polftica, social e militar, 
sobre o problema do Sr. Juruna, nós nos deparamos com 

·marichetes como estas: ... Governo "Ú" em Juriúla"; 
••Fundo Monetário Internaci_onal adverte: sem o 2.045, o 
Brasil vai sumir pelo ralo". 

.. 0 Brasil vai sumir pelo ralo". Desta vez, o recado foi 
curto e grosso. Quando os jornalistas lhe perguntaram, 
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Õntem, o que acontecerá se o Congresso brasileiro rejei· 
tar o Decreto-lei n~> 2.045, o Diretor-Gerente do FMI, 
Jacques Laroisiere, respondeu sem hesitar: ••o Brasil, en· 
tão, vai desaparecer pelo ralo". 

Pois a esta afirmativa, os nossos Ministros da ãrea 
econôn:iica e da ârea militar não disseram uma palavra, 
não fizeram um comentáriO, não acharam que a Pátria 
brasileira tinha sido atingida. A nossa soberania, a nossa 
dignidade, o respeito que esse País deve ter, nada. Não 
foi nada. O nosso chefe, do FMI,já considerando oBra
sil um pafs com a sua soberania praticamente ultradebili
tada, faz essa afirmativa: ''O Brasil vai sumir pelo ralo". 
Eu não sei, mas o que some pelo ralo é a ãgua servida, 
são os objetos inservíveis, é o rato. Agora um Pafs rece-
ber este tipo de afirmativa, com o intuíto de coagir o 
COngresSo Nacional, eu não vi, nem da parte do ilustre 
Ministro Guerreiro, a quem tanto respeito, nem da parte 

--dos Ministros- da área militar, nem da parte do Presiden
te da RepúbliCã., tão irritado _com o cacique, nenhuma 
preocupaç-ão ... 

Será que o problema pessoal deles ê mais impOi-tante 
do que o problema do nome, da dignidade, do respeito 
que o Brasil, como Nação soberana, deve ter no consen
so· internacional_ dos países? Será que eles não estão se 
dando conta de que são responsáveis pelos destitlos e 
pelo nome deste País lã fora'l Nada, absolutamentenada. 
Numa hora como esta, em que o próprio Senador João 
Calmon pediu uma CPI para apurar o escândalo das po
Lonetas! Numa hora como esta em que não se abre um 
jornal que não- tenha, diariamente, notícia de um escân~ 
dalo;- logo suplantado por um outro. O escândalo da 
.. Delfin" desapareceu, porque era de 100 milhões e o da 
..Coroa" já passou de 400 bilhões, quando as "Polone
tas" atingiram 1.800 bilhões de dólares! Quando hã o en~ 
volvimento de pessoas, vem o Ministro do Exército e de-

- clara que o .. Relatório _Saraiva" é secreto. S um doeu~ 
menta secreto por quê? Por que envolve a soberania na
çional? Por que haveria de envolver a defesa, a segurança 
nacional, um documento em que um militar que servia 
como adido da nossa representação diplomática em Pa
ris apenas faz uma série de denúncias, envolvendo pes~ 

_soas integrantes daquela Embaixada'? e secreto e, por
tanto, este documento não pode chegar ao conhecimento 
de uma Comissão Parlamentar de Inquérito. Não enten
deria o porquê de tanta preocupação em resguardar o 

_conteúdo de tal relatório, não estivesse eu sendo levado à 
convicção de que a grande preocupação dos homens do 
Governo é acobertar o procedimento desonesto de al~ 
guns brasileiros que infelizmente ainda o integram na 
condução dos destinos deste infeliz Pais e, assim, como 
todo-poderosos que são, pensam ter os seus nomes con-

. ·ruódidos com o honrado conceito que sempre desfrutou 
rio cãiipo internaCional a Nação brasileira, antes que lhe 
jOgasSem tânta lama os corifeus de seu atual destino. 

A Comissão Parlamentar de Inquérito é uma prerro
gativa do Poder Legislativo. Alguém dentre nós, se Go
vernante, ante denúncia sobre procedimento irregular de 
algum integrante de nosso Governo, iria se preocupar 
tão-somente com o trabalho do Legislativo ou iria abrir 
um inquérito administrativo? Todo governante bem in
tencionado d~;:seja se-mpre apurar o que de irregular pos
sa estar acontecendo em sua administração. No entanto, 
neste __ Governo nada acontece. Absolutamente nada. 
Pelo contrârio_Q MiníStro que ê acusado faz sua defesa, e 
a defesa é feita-via Palácio do Planalto. A Liderança do 
Governo vem à esta Tribuna e lê os depoimentos, como, 
por eXemplo, o do Sr. Pécora, defendendo-se de acu
saÇõeS que lhe são feitas. Ele, o acusado, se defende em 
norlle do Governo, pois o PDS o defende, desta tribuna, 
pelo menos, lendo o seu depoimento. Essas coísas acon
tecem perniãneõtemente. 

Não dá para ler o Estado de S. Paulo, porque nos nos 
revoltamos ao ver os fatos que diariamente acontecem 
neste País. São verdades? São mentiras'l Correspondem à 
realidade? Não corresponde à realidade? Onde está a 
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apuração? Onde o inquérito p"ar::i-chamar e levar à res
ponsabilidade o jorrial, o jornalista, ou averiguando os 
fatos, punir os culpados? São esses homens que, impassi
velmente, assistem a uma declaração como essa, que 
constitui uma coação ao Congresso Nacional, porque, 
na verdade, a afirmativa do Diretor do FMI é uma 
coação ao Congresso NacionaL. Mas, o Congresso Na
cional não é Brasil? Atingindo a dignidade do Congresso 
N acíonal não atinge o Brasit? "Ou_o Congress.o aprova o
Decreto n9 2.045 ou o Brasil some pelo ralo". Não atinge 
o Brasil, como país soberano. Como é uma pressão que 
vem de fora para dentro em cima do Congresso, nenhu
ma autoridade fala. Quatorze Ministros mais o Presiden
te pedem a cabeça do cacique Juruna, mas, nem o Presi~ 
dente, nem qualquer Ministro diz uma palavra com re
lação a esta afirmativa- que fere a soberania do País. 
Aliás, ele só teve o atrevimento de fazer esta declaração 
depois que o homem do Tesouro americano, o Sr. Re
gatt, também fizera a mesma coação sobre este Congres
so. E, diga-se de passagem, o Líder do PDS nesta Casa_, o 
Sr. Aloysio Chaves, foi um dos que também repudiaram 
essa ofensa. Mais ninguém do Governo. 

O Sr. Regan diz que o futuro do Brasil depende do 
Congresso Nacional, e dita as mais negras conseqUências 
para esta Nação, se não aprovarmos o 2.045. Não vamos 
ter petróleo, vão congelar os nossos .créditos no ex.terior, 
vão aprisionar os nossos navios, as nossas aeronaves. 
Foi terrorismo paraticado pelo Sr. Regan em cima do 
Congresso Americãno.- O Congresso Americano repu
diou. Alguma autoridade brasileira, porém, repudiou? 
Alguém, em nome do Governo Brasileiro, disse, pelo 
menos.: ~·um momentinho, Sr. Reagan. Está certo que o 
Congresso Brasileiro não tem a autonomia do america
no, mas eu exijo respeito!" Não! Hoje, casualmente, os 
Srs. Senadores devem ter em cima da mesa um telex da 
Subsecretaria de Divulgação da _Secretaria de Divul~ 
gação e de Relações Públicas, que faz a publicação de 
um noticiário internacional, em que se diz: 

A Subcomissão de Comércio InternacJ<mal da 
Comissão de Bancos da Câmara d~ Deputados dos 
Estados Unidos_,_ liderada pelo Deputado Republi
cano Stephen Neal, deu um voto contrário- aOs :Pla
nos do Export-Import Bank (EXIMBAN_K) no s~n
tido de estend~r as garantias de empréstimo ã.o l3~a
sil e México em 2 bilhões de dólares. 

Por que? Fundamentalmen.te, porque eles estão contra 
um afirmativa feita pelo Presidente da República, Rea~ 
gan, é que eles exigem urna recolocação. 

O Presidente da Câmara, Thomas o'NeiU, di_sse 
que a questão dos empréstimos não será a.prováda 
pela Câmara enquãnto o Presidente Ronald Reagan 
não retificar pUblicamente a carta." referente a um 
outro assunto qualquer. 

Lá, eles têm autonomia, o Congresso americano. Re
solveu não votar e aguardar que o Presidente Ronald 
Reagan se retrate. Agora, o nosso CongreSso; o nOsso 
Congresso tem que ouvir o seu auxiliar do Tesouro, o Sr. 
Regan. dizer que nós temos que votar, porque se nós não 
votarmos, a catástrofe estará aí. -

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Eu pediiia 
ao nobre orador _que considerasse, e porque temOs ainda 
três oradores antes dasJ8 horas 30_minutos. O tempO de 
V. Ex• jã ultrapassou a 12 minutos e eu faria uin aPelo 
para que V. Ex• encerrasse o seu pronunciamento. 

O SR. PEDRO SIMON- Tremo ao pensar no futu
ro do Brasil. Essa é a afirrnátiVa do nosso ilustr~ cida
dão. 

O Sr. Marcondes Gadelba - Permite V. Ex• um apar
te? 
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O SR. PEDRO SIMON- Eu daria o aparte a V. Ex• 
com a maior satisfação, não fosse o Sr. Presidente jâ me 
ter advertido mas como V. Ex• é o Líder. 

O Sr. Marcondes Gadelha - Fiquei muito mais preo
cupado, quando V. Ex• falou em O Estado de S. Paulo; 
Pensei que V. EX:• ia sacar aquela série de_ reportagens 
publicadas pelo jorri3.1, depciis de toda esSa leitura copio~ 
sa de jornais que V. Ex• fez, na tarde de hoje. Em verda
de, seu discurso tornou-se um caleidoscópio, assim, e~~ 
tremamente difícil de ser respondido porque nós tería
mos de responder a cada recorte de jornal, o que seria 
uma temeridade e a sessão tal vez não tivesse fim. 

O SR. PEDRO SIMON - Realmente. 

O Sr. Marcondes Gadelha - Mas, buscando a unida
de do seu discurso, eu suponho que é uma crítica genera
lizada e aberta ao modelo econômico e uma denúncia da 
crise-em que vivemos e a sua correlação com o setor ex
terno. Nobre Senador Pedro Simon, não há nenhuma 
novidade nes.<ie fato, e o Presidente da República tem 
sido o primeiro a proclamar esta crise que é avassalado
ra, é univerS-ã.l, ubíqua e foi buscar o lugar maís adequa
do par-a denunciá-la, precisamente o foro mais nobfe 
deste Planeta que é a Organização das Nações Unidas, 
perante Plenipotenciários do mundo inteiro e perante as 
CâiTiaraS--de~ televisão de toda parte. NóS não estamos 
diante de um jogo de crianças, George Washington dizia 
que as nações não têm amigos, têm interesses~ E nó.s te~ 
mos uma plena consciência desta situação temos sido mi
seravelmente espoliados, eu diria roubados, nas nossas 
relaÇões de troca comerciai com o exterior. Isso foi de
nunciado ria City londrina, pelo Ministro-Camilo Penna, 
ainda há pouco, se tivessem sido mantidas as relações de 
troca a nível de 79, que já eram injustas, a nossa dí~ida 
externa seria menos de 45 bilhões de dólares. Nós fomos 
roubados miseravelmente com a flutuação dos juros a 

-partir de medidas tomadas unilateralmente pelo Tesouro 
americano, fomos extremamente prejudicados com a sú~ 
bita alteração de preço do petróleo, e não há nenhuma 
moral do mundo que sustente essas atitudes rigorosa
mente adversas aos interesses do Terceiro Mundo. Essas 
coislls foram denunciadas e não comoveram a ninguém, 
nobre Senador. Haverão de c_ontinuar situações hostis, 
barreiras alfandegárias, dific~ldades de toda ordem. Daí 
porque eu.coni.eçava a ouvira seu discurso com uma nes
ga de entusiasmo. quando V. Ex• falou nos homens res
ponsáveis por esta Nação; e eu pensei que V. Ex• ia se in

-cluíre iilcluir todã a Opo~ição tãmbé~ nesta hora, como 
responsáveis pelos destinos desta Nação. Esta é urna 
hora em que temos que somar forças, e o Presidente da 
República, por diversas vezes, fez apelo à Oposição para 
que participasse, para que se envolvesse, para que o aju
dasse, pediu trégua, pediu colaboração. 

O SR. PEDRO SIMON - Ora, Sr. Senador! 

O Sr. Marcondes Gadelha - Enlinl, dispôs-se a toda 
sorte de negociação. A atitude, a resposta freqüente é a 
de que a Oposição não nego_cia, não participa. O Presi~ 
dente, isoladamente _,_V. Ex• há de convir-, terâ um 
poder de barganha reduzido na mesa das negociações. 

-- Esta é uma hora1 nobre Senador Pedro SiniOn, de ellsari
lhar armas, de busCú o prOPósito ffiaior de consolidação 
da abertura democrática, que depende agudamente deste 
quadro d_e desarranjo estrutural e conjuntural da nossa 
economia. Contávamos que do seu discurso, além das 
denúncias já sabidas pelo orbe inteírO, V. Ex• trouxesse 
uma proposta ... 

O SR. PEDRO SIMON - Ora, Sr. Senadof!.. 

O Sr. Marcondes Gadelha- ... de entendimento, uma 
busca de solução comum para toda essa sorte de 

= ameaças que nos afligem. 
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O SR. PEDRO SIMON- Sr. Senador, dois aspectOS: 
Primeiro, a Oposição tem apresentado suas propostas de 
maneira cl.ara e precisa. As denúncias que V. Ex~ fez e 
que são absolutamente corretas com relação ao massacre 
dos nossos produtos exportados, que cada vez têm me
nor cotação no mercado internacional, à exceção doca-_ 
fé, e a flutuação do dólar fizeram com que nossas dívidas 
chegassem ao ponto extremo e absurdo que hoje estão-
10.0 milhões de dólares-, fazendo com que esta Nação 
tenha um modelo absolutamente inviável, pois, se mas
sacrando o povo brasileiro para conseguir na balança de 
exportação e importação, na balança comercial um supe
rávit de 9 bilhões de dólares, mesmo assim, esses 9 bi~ 
lhões de dólares não são nada diante do déficit pois só no 
pagamento dos serviços serão gastos 12 ou 13 bilhões de 
dólares. Por isso, o modelo é inviável. 

Se a realidade ê esta, será que a solução tem que seres
ta, absolutamente desumano e impossível, ou buscar, 
como a Oposição, com a maior lealdade, com a maior 
franqueza propõe, a moratória, para se conseguirem 
condições, uma trêgua com os nossos credores, para que 
possamos ter um prazo para respirar e trabalhar'? 

A proposta do PMDB é clara e precisa. Disse o ilustre 
Senador na Liderança do PDS, que estão nos massacran
do e que estão assumindo uma posição criminosa com 

_rclaçãQ ao Brasil, mas são a esses crimino-sos que o Brasíl 
dá a delegação para tratarem da dívida externa brasilei
ra, em nome do povo brasileiro. 

A proposta do PMDB, a proposta das Oposições, é a 
proposta da moratória. Nós poderíamos estar cobrando 
do Governo o caos a que ele lançou o Brasil, porque esse 
endividamento não começou ontem; não começou an
teontem; essa denúncia da Oposição, o companheiro, Se
nador Marcondes Gadelha conhece, porque foi um dos 
que defendeu a tese de que esse endividamento externo 
era absolutamente contrário aos interesses do Brasil. O 
Sr. Delfim defendia;.uDever é bom. Se o Brasil deve~ 
porque tem crédito; ninguém empresta para quem não 
tem crédito". Agora, aí está o Brasil, com as mãos e os 
pés amarrados lá fora. O PMDB não quer trégua'? Quer. 
Tem proposta'? Tem a coragem de apresentar sua pro
posta. A proposta do PMDB é a proposta de urna mora
tória pela qual o Brasil vá ao exterior, reconheça a dívi
da, buscando, evidentemente, uma auditoria em cima 
desta, e peça um prazo de carência para botar a casa em 
dia, buscando, como prioridade, solução para os homens 
que estão morrendo aqui dentro, para, depois, pensar no 
pagamento dos agiotas tá de fora. 

Esta é uma proposta concreta. Dizer-se que a Opo
sição não bUsca uma trégua, não apresenta algo de con
creto, não é certo, pois nós _estamos apresentando algo 
de concreto no substantivo, e não algo de concreto no 
adjetivo ... 

_Enquanto isso, porém, Sr. Presidente, o Ministro da 
Justiça ... 

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.) 

O SR. PE-DRÕ SIMON-- Estou encerrando, Sr. Pre
sidente. 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Agradeço a 
colaboração de V. Ex~. porque o seu tempojã está ultra
passado. 

O SR. PEDRO SIMON- Eu peço desculpas. Agora, 
eu não posso deixar de dizer, e, o nobre Senador Hélio 
Gueiros já falou, mas o "Senador", O Ministro Delfim 
N_etto - digo Senador, porque o Sr. Roberto Campos 
terminou Senador, e eu não duvido que amanhã ou de
pois, ele venha a ser Senador não sei Por onde, não seria 
nenhum fato estranhável- que o Sr. Delfim-Netto, com 
a maiOr tranqüifidade diz que "tem muito vagabundo fa
lando em nom'e áe trabalhador". Cobrado, ele respon
deu: "Vagabundos são aqueles que estão incitando, que 
não têm trabalho, que não têm emprego fixo, que não 
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são membros de sindicato, que não são políticos ... " Eu 
atê acho que S. Ex~ foi -rriuito infCiigente~ foi muito hãbil 
e foi oportuno na sua retificação, mas a verdade(:: que a 
manchete dele é uma manchete muito clara, porque ele 
estava falando no 2.045, ao defender ontem sua apro
vação pelo Congresso Nacional. Não me parece que os 
que estão ass~ltando, não me parece que os que estão pi
lhando estão discutindo o Projeto n~> 2.045. Quein é que 
está discutindo o 2.045? São oS líderes sindicais, é a so
ciedade organizada, é o CongreSso Nacional. São esses 
que estão discutírido. Pois é a esses que ele se refere, di
zendo que tem muito vagabundo falando em nome do 
trabalhador. Essa é a série de pressões. Uma, Sr. Presi~ 
dente, eu tomo conhecimento na tribuna, parece--me que 
o Ministro a retirqu, o principal motivo da minha pre
sença nesta tribuna: 

" ... as Forças Armadas não permanecerão passi
vas em face dos acontecimentos. A disposição das 
Forças Armadas, nçsse caso, seria de interVir no 
processo político, poiS suas lideranças mais expres
sivas estão convencidas de que a interrupção do cré
dito bancãrio internaciorial ao Brasil poderia levar o 
País a um qUadro de grave e imprevisível convulsão 
social." 

Ê um comentário assinado por Haroldo Hollanda, 
referindo-se_a pronunciamento que teria sido feito pelo 
Ministro do ExérCito. 

Sou informado de que o Ministro, hã poucos instan
tes, retificou-a, dizendo que, absolutamente, isso não 
corresponde ao seu pensamento. Que boml 

O Sr. Marcondes Gadelha- Nobre Líder, a esse res
peito eu tenho uma comunicação de Liderança, que farei 
em seguida. Inclusive, tive o cuidado de procurar o jor
nalista Haroldo Hollanda- meu amigo- para jã, pre
viamente, mostrar que essa comunicação não revela 
qualquer desapreço pelo seu pensamento, pela sua capa
cidade de análise. Apenas, há um desmentido fornial que 
precisa ser colocado ... 

O SR. PEDRO SIMON - Acho importante que isso 
se faça, exatarriente pela seriedade ... 

O Sr. Marcondes Gadelha- Na verdade, talvez até se 
V. Ex• não tivesse-suscitado a questão, é possível até que 
nós não viéssemos a fazê-la. 

O SR. PEDRO SIMON- Exatamente pela seriedade 
e pelo respeito que o jornalista tem, é que o assunto ga
nhou a preocupação desta Casa. Não quero entrar nos 
detalhes. Não me preocupa, no momento, saber qual a 
forma da declaração do Sr. Ministro do Exército. O im-,:
portante é que ele não confirma essa afirmativa. 

A grande verdade, porém, é que a notícia ficou no jor
nal, como a declaração do MinistrO Delfim, que depois 
ele tentou retificar, ficou -riõ ]ófilal; como as palavras de 
Regan, que não voltou atrás, ficaram no jornal; como a 
declaração do Diretor do FMI sobre o que ficou no jor
nal. 

A verdade, Sr. Presidente, é que há um movünellto de 
pressão sobre o Congresso Nacional, no sentido de apro
var o 2.045 e a isso nós queremos responder, que a nossa 
posição é no sentido de rejeitar este decreto~ lei. Estamos 
dispostos ao diálogo para o encontro de uma fórmula 
que busque o entendimento para soluções da grave hora 
que estamos vivendo, desde que, Sr. Prci;ideilte; essas 
fórmulas busquem um entendimento, em que, em pri
meiro lugar, o sacrHicio seja distribuído entre todo o 
povo brasileiro e, em segundo lugar este Congresso te
nha condições de participar da busca de fórmulas, atra
vês das quais possamos CquaCiOriiir as soluções neces
sárias para o futUro deste País. 

O que não podemos aceitar é um--modelo económico 
que traga cada vez mais dor, cada vez mais desgraça, 
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cada vez mais fome, cada vez mais miséria, cada vez mais 
notíciãS de corrupção, sem busca de responsabilidades. E 
esses homens se chamam Senhores da Pátria, Senhores 
do nosso. destino, e querem impor, via coação, que este 
Congresso vote uma medida contra a qual está voltada 
toda a sociedade brasileira. 

Por isso, Sr, Presidente, nesta hora de pressão sobre o 
COJlgTefso--Nacional, quer processar um Deputado de 
uma maneira _tão ridícula e tão infundada, quer usando 
ameaças via Ministro ou homens internacionais ... 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - Faria um 
apelo a V. Ex' para que encerrasse o seu pronuriciaffien~ 
to, pois o seu tempo já está esgotado. 

0- SR. PEDRO SIMON- Já irei terminar, Sr. Presi~ 
dente. 

Parece~me Sr. Presidente, respondendo ao nobre Lfder 
do PDS, que, aqui, deve haver uma unidade entre ho-

- - mens da Oposição e hciinens do Governo no sentido de 
preservar o mínimo de respeitabilidade que este Con
gresso tem, para que a decisão seja uma decisão de cons
ciência,- seja uma de_cisão de vontade, seja uma decisão 
que corresponda aos anseios da sociedade brasileira, e 
não uma decisão do medo, uma decisão da pressão, 
como muitos desejam, para que votemos sem autonomia 
e sem soberania. Era apenas isso, em função desse noti
ciário, que eu queria dizer, esperando que, como o as
s_unto é sobre problemas internacionais, talvez possamos 
tambéin ler nos jor-nais um posiciOnamento do GovernO 

:_--brasileiro com relação às manifestações lá de fora que 
atingem a dignidade do Brasil como nação, atingem aso· 
berania deste País e do seu próprio povo. Muito obriga~ 
do. __ (Muito bem!) 

ATAS DE COMISSOES 

COMISSÃO ESPECIAL 
(Requerimento n9 196, de 1982) 

1' Reunião (instalação), 
realizada em 31 de agosto de 1983 

Às dezessete horas do dia trinta e um de agosto do ano 
de hum mil novecentos e oitenta e t.r.ês, na Sala de Reu
-iiiões (13, -Comissão de Economia, presentes os Sellhores 
Senadores- Roberto Campos, Otávio Cardoso, Josê Lins, 
Virgílio Távora, Affonso Camargo, Jorge ~ornhJ:tnsen e 
José Fragelli reúne-se a Comissão Especial Interna do 
Senado Federal para realizar estudos sobre a Reforma 
Tributária. 

J?eixam de comparecer, por motivo juStificado, os Se
nhores Senadores Murilo Badaró, Pedro Simon, JutahY 
Magalhães, Jorge Kalume e Alberto Silva. 

De acordo com que preceitua o Regimento Comum, 
assume a Presidência, eventuãlnlente, O Senhor Senador 
José Fragelli, que declara instalada a Comissão. 

Prosseguindo o Senhor Presidente esclarece que em 
obediênCia a dlspoSífivo rei:iriieO.tal, irá proceder a 
cleíÇãâ.dci Presidente e do V ice-Presidente da Comissão. 

Distribuídas as cédulas de votação, o Senhor S-enador 
José Fragelli convida o Senhor Senador Otavio Cardoso 
para funcionar como escrutinador. 

Procedida _a votação, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 

Senador Affonso Camargo .... _ .... ,.,., 6 votos 
Em branco ...... , . , . , .... , . , ..... -... 1 voto 

Para Vlce-.Presidente: 

Senador Virgílio Távora , ...... , , , . , , .. O Vótos 
Em branco .................... -....... ·1 voto 
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São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e 
V ice~ Presidente, os Senhores Senadores Affonso Camar
go e Virgílio Tcívora. 

Assumindo 8. Presidência o Senhor Senador Affonso 
Camargo, agradece_ em nome do Senhor Senador 
Virgílio Távora e no seu próprio, a honra com que foram 
distinguidos e designa o Senhor Senador Otávio Cardoso 
para relatar a matéria. 

Prosseguindo o Senhor Presidente, concede a palavra 
ad Senhor Senador Roberto Campos, que faz algumas 
indicações de autoridades para prestarem esclarecimen~ 
tos nesta Comissão, entre as quaiS, o Senhor Carlos Via
cava, Professor Otávio Bulhões, Doutor José Bulhões 
Pedreira e do Doutor Mailson Ferreira da Nóbrega, co
locadas em votação as indicaç_ões acima, é aprovado o 
nome do Doutor Mailson Ferreira da Nobrega. 

Dada a palavra ao Senhor Senador Jorge Bornhansen 
que consulta a Presidência a respeito da situação final 
dos trabalhos, se após os estudos, a Comissão vai apre
sentar um Projeto de Reforma Tributária. 

Prosseguindo o Senhor Presidente concede a palavra 
ao Senhor Senador José Fragelli, que entende que a Co~ 
missão deveria ouvir alguns Governadores de Estados _de 
diferentes áreas do País. 

Continuando, o Senhor Presidente concede a palavra 
ao Senhor Senador José Lins que faz referências à Revis
ta do Ministério da Fazenda, que publica matéria a res
peito do aludido assunto, sugere também que se faça 
contatos com a Associação Brasileira de Municípios 
(ABM) para que a mesma indicasse uma ou duas pes
soas; ·solicitação no mesmo sentido deveria ser feito a 
CONFAZ para indicar alguns Secretários de Fazenda de 
Estado para estarem junto a esta Comissão. 

.Dada a palavra ao Senhor Relator, Senador Otávio 
Cardoso, o mesmo consulta a Presidência, no sentido de 
tornar mais -prático os trabalhos da Comissão estabele
cendo hora e dia para o melhor aproveitamentO dos trã.
balhos. 

Finalizando, o Senhor Presidente agradece a presença 
de todos, dando pOr encerrada a reunião. 

Nada mais havendo a tratar, eu, Claylton Zanlorenci, 
Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata que lida e 
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irá à 
publicação, juntament~ com o apanhamento taquigráfi
co. 

ANEXO À ATA DA i' REUNIÃO (INSTA
LAÇÃO}, DA COMISSÃO ESPECIAL INTERNA 
DO SENADO FEDERAL PARA REALIZARES
TUDOS SOBRE A REFORMA TRIBUTÃRIA, 
REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE /983. 

INTEGRA DO APANHAMENTO TAQUI
GRÃFICO, COM A PUBLICAÇÃO DEVIDA
MENTE A. UTORJZADA PELO SENHOR PRESI
DENTE DA COMISSÃO, SENADOR AFFONSO 
CAMARGO. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Vamos man
dar distribuir as cédulas para se proceder à eleição para a 
Presidência e Více-Presidência da Comissão. 

(Procede-se à distribuição de cédulas c; à votação.) 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO- Sr. Presidente, hã4 
votos para AffonsO- Camargo, para Presidente, I em 
branco, e 5 votos para o Senador Virgílio Távora para 
Vice-Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Então são 
proclamados eleitos os Senadores Affonso Camargo 
para Presidente e Virgílio Távora para Vice~Presidente. 
Convido V. Ex• para assumir a Presidência. O Senador 
Virgílio Távora não se encontra presente. 

O SR. PRESIDENTE (Affonso Camargo) - De 
acordo com o acordo de lideranças, eu, como Presidente, 
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designo Relator da Comissão, o Senador Octávio Cardo
so, a quem peço fazer parte da Mesa. 

Meus caros colegas, acho que é desnecessário dizer 
sobre a importância dessa Comissão, que jâ há algum 
tempo estava sendo cogitada para ser formada até como 
uma Comissão Mista das Comissões de Finanças e ECo
nomia. Mas, por iniciativa do Senador Murilo Badaró, o 
Senado aprovou esta ComisSão Especial, que deverá 
realmente- e é muito importante isso-,- fazer eStudos, 
os mais conseqüentes possíveis, com relação à tão deSejei
da reforma tributária -do País. A preocupação que se vem 
externando entre nós, em conversas, é que, esta Comis
são não tenha o problema que outras têm tido, principal
mente as Especiaís, a- da falta de número para as ·suas 
reuniões, porque-somos niuito sObrecarregados com reu
niões simultâneas no Senado. Encareceria o esforço dos 
colegas que-participam da Comiss-ão, para que não se te
nha o constrangimento, que tem havido em outras Co
missões, de, às vezes, convídar uma pessoa importante 
para fazer uma palestra aqui, e ter uma dificuldade gra'n
de de se ter a metade e mais um aqui para participár da 
palestra. E é exatamente o único tema que acharíamos 
oportuno abordar já hoje, para ver se algum colega tem 
alguma idéia, com- relação às fases que deveremos con
duzir os trabalhos, porque, normalmente, as Comissões 
têm procurado coletar dados no início, ouvindo pessoas 
que estão tratando da matéria. Mas, deixaria a palavra 
livre para saber se alguns dos colegas Senadores querem 
dar opiniões com relação a este problenia, se já têm algu
ma opinião formada, quem deveríamos ouvir enl prirlleí
ro lugar, corno deveríamos conduzir os trabalhos da Co-:-
missão •.. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto Cam
pos. 

O SR. ROBERTO CAMPOS- Sr. Pfesidente, teria, 
se me permite, algumas indicações a fazer sobre pessoas, 
que já, no passado, manifestaram grande interesse no ã.s
sunto, e têm contribuições positivas a dar. 

Em primeiro lugar, acho que deveríamos ouvir o ex
Secretário-Geral do Ministérío da Fazenda, que foi en
carregado da Comissão de Reforma Tributária no Exe
cutivo, que é o Sr._Carlos Viã.Cã.va. Não sei quem o subs
tituiu, talvez se possa consultar o Sr. Ministro da Fazen
da, se ele quer designar alguém, ou se o ex-Presidente de
veria ser convocado para isso. Fora dos quadros do Exe
cutivo há duas pessoas que gostaria de indicar, pelos seus 
conhecimentos especializados. Um é o Professor Otávio 
Bulhões, e o outro, o Dr. Gilberto de Ulhôa Alcântara. 
O Professor Otãviã _ Bulhões dispensa com-entários. O 
Dr. Gilberto de Ulhôa Alcântara foi um dos autores do 
Código Tributário, de 1966, junto com_ o Dr. Rpbens 
Gomes de Souza.-ÃíÍlda urriã terceira personalidade, que 
gostaria de indicar é O Dr. José Bulhões Pedreira, que foi 
o autor da Lei das Sociedades Anônimas, hinObn autor 
da Legislação que consolida o Imposto de Renda, e tra
balhou também no Código Tributário. Foi, a rigor, o 
maior contribuinte, para a legislação económica, que foi, 
enfim, aprovada após o inovimento em 1964. Seu nome 
está ligado à toda nossa evolução fiscal desde então. São 
essas as indicações que gostaria de fazer. 

O SR. PRESIDENTE (Afonso Camargo)- Cciilcedo_ 
a palavra ao nobre Senador Jorge Bornhausen. 

O SR. JORGE BORNHAUSEN- Faço uma consul
ta à Presidência a respeito da situação final âo-s traba
lhos. Pela convocação, a Comissão foi criada para reali
zar estudos sobre a Reforma Tributária. E, eu consulto 
se a Comissão vai apresezitar um projeto de Reforma 
Tributária no seu final, e faço a pergunta, porque, real
mente, surge uma preocupação de ordem constituCiOnal. 
Naturalmente, quem deixou, como eu, há pouco tempo, 
o governo do Estado, sente que há uma necessidade im~ 
periosa de se melhorar as condições tributárias, tanto 
dos Estados como dos Municípios. E, se não hOuver tima 
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aprovação no -curso do ano -de 1983 da Reforma Tribu
tária, nós só vamos poder fazê-la entrar em vigor em 
1985. E, tanto os Estados corno os Municípios estão pro
fundamente debilitados. Acho que a iniciativa tomada 
pelo Senador Murilo Badaró é por demais elogiável, mas 
teríamos que chegar à uma posição, lutar Para se chegar 
à uma conclusão de votar uma reforma neste ano, ouvin-
do, naturalmente, os nomes muito bem lembrados pelo 
eminente Senador Roberto Campos. Mas, acho que há 
uni prazo. Precisamos de uin Prazo parã apreseiitar, se é 
a finalidade, uffi projeto e colocã-lo, ainda e-m pauta, 
j'iãra Suá ap"rovação no CongreSso NaciOílal, -ainda este 
ano, na defesa da autonomia dos Estados e dos Municí- -
piOs, ria defesa da Fedúação. 

Eram essas as observaçõeS qUe queria fazer à Pres.idén
cia. 

O SR. PRESIDENTE (Affonso Camargo)- A Presi
dência informa ao Senador Jorge Bornhausen que real-

- mente sua exposição está perfeita. É um problema ur
gentíssimo, mas que diria até que não é um problema, 
que se poderia dizer, de reforma trib-utária, mas un1 
problema de descentralização das aluais rendas públicas. 
Então, acho que, sob este prisma, é que nós poderíamos, 
quem s"abe, conciliar o problema. Eu o informaria de 
que, inclusive, iniciou-se a tramitação, no-mOmento, no 
Congresso, de duas propostas de emenda, inclusive uma 
delas de nossa iniciativa, e provavelmente serão anexa
das às duas, mais outras, que estão sendo preparadas, 
para que se pudesse fazer um esforço, agora, este ano, 

-- para ver Se Consegue nielhorar o nível de participação 
- dos Municípios nas rendas públicas brasileira. 

O Senador Passos Pôrto é o Relator dessa Comissão 
Mista, e há um movimento muito grande, inclusive das 
ãreas municipalistas, e na Câm.lira pfindpalmente, há 
um grupo que reúne, inclusive, Secretários da Fazenda; é 
um grupo bastante atuante que está interessado neste 
problema. A impressão que se tem, é que vamos fazer 
funcionar as duas coisas, quer dizer, há um problema de 
redistribuição de re~-tusos que poderá ser feito agora. 
Naturalmente, o governo Federal vai fazer o que Jâ fez 
na outra vez, procurar manter os seus recursos, o que é 
natural, porque há uma falta de recursos generalizada no 
País, e vai haver uma pressão dos Prefeitos, dos Verea
dores, dos Parlamentares para que se dê um pouco mais 
para os Municipios e para os Estados. Mas, acho que in
dependentemente disso, vamos fazer este trabalho, que é 
uma reforma tributária mais ampla; que não vai tratar 
somente dess_e problema de descentralização de ren,das 
públicas, mas também de modificação dos tipos de im
postos, de análise do que vai se tributar o capital, ou o 
trabalho. Para toda essa problemática, parece"..nle inclu
sive, que os nomes apontados pelo Senador Roberto 
Campos são mais especializados neste problema._ Bu
lhões Pedreira é exatamente a pessoa indicada para ana
lisar este aspecto de tributação do capital e trabalho. En
tão, acho que poderemos chegar a um ponto de conver
gência, trabalhando na urgência esse ano em cima dessa 
Comissão Mista, e a nossa Comissão poderá, natural
mente, levar subsídios para esta Comissão Mista, e con
tinuar com o seu trabalho de uma reforma tributária 
mais profunda. 

O SR. JOSt FRAGELLI- Perinite V. Ex~ a palavra? 

_O SR. PRESIDENTE (Afonso Camaigo)- Pois não. 

O SR. JOSE! FRAGELLI - Entre as várias questões 
levantadas, no que se refere à reforma tributária, temos 
visto, _lido e acompanhado as manifestações dos repre
sentantes dos vários Estados, principalmente dos chama
dos, de um lado, Estados fornecedores_ f!: produtores çle 
matéria-prima; e do outro lado, os Estados industrializa
dos. Parece-me que seria muito difícil ouvir todos os Go
vernadores de Estado, então encareceria à Presidência de 
estudar uma maneira de que sejam ouvidl)s aqui alguns 
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Governadores que represf:ntem essas diferentes áreas do 
País, essa grande e profunda diversificação -da econOmia 
brasileira. Então, viriam representantes de Estados pro
dutores de matéria prima, de Estados industrializados, se 
houver, por assim dizer, uma zona intermediária tam
bé-m, que se faça ouvir os representantes desses Estados, 
porque, se nós aqui trabalharmos só ouvindo as grandes 
autoridades, os mestres e especialistas no assunto, acho 
que a Comissão poderia ser censurada, e a meu ver, com 
procedência, ~ nãõ Ouvíssemos também repres~·ntantes 
de vários Estados. Agora, reconheço que não é fácil, e 
para tal, precisamos adotar um critério para ouvir os go
vernadores ou os representantes de Governadores de di
versos Estados. 

E, a mesma coisa poder-se-ia dizer em relação ao_s Mu
nicípios, porque eles são ou pobres, remedia~os, ri~_;_ 
ou industrializados, e há os que não tem indústria al&u
ma. Há Municípios que têm urna participação mu-ito 
grande do ICM. São Municípios ricos, pelo simples fato 
de terem, na sua área, uma indústria, e a participa-ção do 
Município com área industrializada no ICM é muito 
grande. E aqueles que não têm nenhuma indústria, é cla
ro que a sua renda, a sua participação no ICM é bem me
nor. Então, gostaria que a Comissão estudasse esses as
pectos da questão, que, a meu ver, são interessantes, e se
riam ouvidos muitos interessados, para não se dizer que 
fugimos ao debate à necessidade de ouvi-los a respeito. 

O SR. PRESIDENTE (Alfonso Camargo) - Suas 
preocupações são evidentemente justificáveis. Inclusive, 
já estivemos conversando ontem com o Senador Octávio 
Cardoso, e ele mesmo lembrou que a Comissão vai ter 
que ter uma certa Assessoria permanente, leríamos que 
ter técníc'ós que representassem o ponto de vista dessaB 
regiões, não só ouvindo as pessoas, como também a pró
pria Assessoria, onde vamos ter pessoal que vai traba
lhar para a Comissão. Tanto que o Senador Oi:tâVio 
CardoSo já conversou com o Senador Marco Maciel 
para que ele indicasse alguém, e nós jã s8.bíamos quC ele 
tinha, e que está aqui em Brasília, parece-nos, fOi ex
Secretário da Fazenda. dele~ e é uma pessoa que iremos 
trazer à Comissão para dar o ponto de vfstã âo Nordes
te, como também deverá vir um téCnicO do Paraná, que 
trará também uma opinião dos Governos dos Estados 
médios., e quem S(\be, possamos trazer alguém de São 
Paulo. Isso tem que ser uma média, daquilo que é o mais 
conveniente para o País. Estou lhes dizendo isso para 
mostrar que estamos plenamente de acordo com as suas 
preocupações. 

O SR .. JOS~ FRAGELLI - Muito obrigado. 

O SR. JOSf! LINS- Sr. Presidente, acho que a suges
tão do noss_o colega Roberto Campos estã perfeita. Não 
sei se o Sr. Carlos Viacava, o Mailson estão hÕje com 
esse material em mãos. Eles têm já um estudo realmente 
amplo e frzeriun, naturalmente, sondagens junto aos Es
tados, por região, _junto à~ classes produtoras. Em suma, 
eles devem ter um bom material a respeito disso, e até al
guma coisa tem sido publicada na Revista do Ministê"rio 
da Fazenda, que é um material muito bom. Mas, lembra
ria que seria interessante, talvez, para representar os Mu
nicípios, que se pedisse à Associação Brasileira de Mu
nicípios (ABM) que indicasse uma ou duas pessoas, e 
quem sabe o pr6prio CONFAZ, que reúne todos os Se
cretários de Fazenda dos Estados, e naturalmente decide 
sobre a orientação dos Governadores, que também po
deria mandar_ uma ou duas pessoas para representar o 
pens-amento dos Estados por região, se fosSe o caso. 

Lembro também que temos aqui entre nós uma pessoa 
que é, tenho a impressão, uma das mais credenciadas, 
que é o Profess_or Roberto Campos. Ele conheceu bem o 
sistema antigo, porque teve necessidade de analisâ~lo 
para a reforma q~e foi feita em 1965, se não me engano. 
E, a meu ver, essa reforma, que aí está, ainda não esgo
tou a possibilidade de ajuda, mas ela pecisa de ajusta-
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mentos. Acho muito importante que esse trabalho tenha 
uma certa profundidade. 

Fala-se em descentralização, ·mas ela pode ser para 
mim um desastre para os Estados pobres. Talvez a Co
missão pudesse estudar dentro de duas tinhas, primeiro, 
um trablaho de mais longo prazo, como diz o nosso_ Re
lator, é que nós não vamos poder concluí-lo ainda esse 
ano. Seria muito dificit preparar um trabalho e já dar a 
sugestão acabada, visando aprovar alguma este ano, 
para entrar em vigor no ano que vem. 

Nesse caso, nós vamos ter uma reforma, que vai ser 
talvez para o futuro Presidente da República e não para 
este. 

Mas a angústia, realmente, é muito grande. E talvez 
alguma coisa pudesse ser feita, até mesmo dentro das 
conclusões a que têm chegado todos esses estudiosos, 
através dessa Comissão, que foi designada pelo Minis
tério da Fazenda, alguma sugestão, que pudesse, a curto 
prazo, levar algum !tmitivo aos Estados e Municípios. 

Pelo que_eu sei, mesmo não coilsidCrando o tributo ar
recadado, e sim a renda fiscal distribuída, os Municípios 
estão com 18% aproximadamente, mas assim mesmo 
para 4 mil Municípios, não vai senão 0,00% dos tributos 
do País para cada um deles, em média é claro, e os Esta
dos, em mêdia 36% da Renda distribuída, e jã está cOm 
uma grande concentração em São Paulo, de onde se vê 
que há muito Estado que está com uma penúria mriíto 
gr~nde. E o País está com 48%, e as dificulâades do Go
verno Federal são enormes, hoje, mas como há uma cer
ta tendência a aumentar o nível de arrecadação, atê as 
classes produtoras de São Paulo acabaram sugerindo is
so. Quem sabe a gente poderia aproveitar essa onda, e 
conseguir um pouquinho mais para os Estados. Mas, a 
minha sugestão ê que se fizesse o trabalho da Comissão 
nessas duas linhas, se isso for possível, não sei também se 
seria. 

O SR. PRESIDENTE (Affoilso Camargo)- Eu con
sultaria V. Ex's se é preferíve1 Convocar, em primeiro lu
gar, para prestar esclarecimentos nesta Comissão os re:-
presentantes do Poder Executivo, no caso, seriam as pes
soas mais credenciadas porque, já estão com o trabalho 
bem mais adiantado, quem sabe se n6s trabalharmos em 
cima da opinião do Poder Executivo, seria mais prático e_ 
mais conseqUente. O que a-cham V, -Ex's? 

O SR. -(Fora do microfone) --Já pré-B.visada e 
solicitaria os outros ... 

O SR. PRESIDENTE (Affonso Camargo)- Ago.ra 
outra coisa que parece-que seria importante para que se 
enriquecesse os debates, seria aproveitar essa sugestão, 
por exemplo, que o Instituto Brasileiro de Municípios in
dicasse um representante-oficial para acompanhar ostra
balhos, seria uma pessoa, inclusive, que ·poderia p-ãTtiCi
par das reuniões nossas, inclusive participar também dos 
debates para trazer permanentemente a opinião dos Mu
nicípios, porque o nosso-pfoblenia é coletar informações 
para poder chegar a conclusões melhores, 

O SR. ROBERTO CArVfPO"S-=-Jlermite V."Ex• que 
eu fale? 

O SR. PRESIDENTE (Affonso Camargo)- Tem V. 
Ex• a palavra. 

O SR. ROBERTO CAMPUS~ .=-si. Presídente, à lista 
que eu já sugeri de pessoas a serem ouvidas, gostaria de 
adicionar o Dr. Benedito Moreira da Fonseca, ex
Diretor da SUMOC, sobre um pi'ObTema específiCo de 
muita relevância, que -é -o- ICM sobre as exportações. 

Antes de sair do posto, ele havia chegado a um acordo 
informal com todos os Secretários da Fazenda, para uma 
mudança da sistemática, de tal forma que os Estados 
passassem a cobrar o ICM sobre as exportações que tem 
sido uma fonte de interminável controvérsia, mas, em 
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vamos trabalhar a nível de Governo para que ela seja co
locada em vigor. . 

Continua livre a palavra. 

compensação, renunciaria o ICM sobre a importação. O 
ICM sobre a importação, mais os impostos aduaneiros, 
iriam para um fundo, e esse fundo se destinaria a com
pensar os exportadores pelo ICM, pago aos Estados, de 
modo a não interferir com o mecanismo de incentivo à O SR. OCTÁVIO CARDOSO- Presidente, eu Rcho 
exportação, uma vez que, ele já tinha praticamente obti- -- ~ que nós devíamos também tornar mais práticos os nos-
do unanimidade dos Secretários Estaduais em torno des- sos trabalho~. Além -~a _elaboração desse roteiro que n6s 
se assunto, seria conveniente aproveitar o trabalho já fei- já esboçamos hoje com a participaÇão de nossos colegas, 
to. achQ -que nós devíamos examinar também horário das 

Quanto ao problema de alívio imediato da situação nossas reuniões, o dia mais próprio, o calendário. Tem 
dos Estados e Municípios, eu me permito lembrar que sido um desastre reunir as comissões. Hoje, por exemplo, 
apresentei e jâ está em tramitação, aqui no Senado, um nós tínhamos um Embaixador aqui, uma sessão solene 
projeto que visa repor o imposto único sobre combustí- no Congresso, e uma pauta de_ 40 pareceres para serem 
veis em sua vocação original. Se O iinposto fosse, real- relatados na Comissão de Con.stituição e Justiça, OnCle o 
mente único, como prescreve o texto constitucional, os Senador José Fragelli e eu devíamos estar~ então é uma 
Estados e os Municípios teriam 40% da receita total. H o- verdadeira maratona estar em 3, 4 lugares ao mesmo 
je, na realidade, têm apenas 6% da receita total, porque tempo. Então, nós devíamos ver se estabelecíamos um 
foram criadas tantaS allneas redutoras do imposto; sef- horário e um dia para: as nossas reuniões que seriam uma 
vindo aos mais diversos propósitos de sUbVenção, aos forma de fazer o nosso trabalho render. 
custos de certos produtos, subvenção de transportes, que 
a margem tributável pelo imposto- se reduziu anormal
mente. 

O encaminhamento de receitas para Estados e Municí
pios, seria da ordem de 10 vezes, se ç; imposto fosse re
posto em sua vocação original. Isso iridepende de Emen~ 
da -constituciona1._A -dificuldade com outros remaneja
mentos tributários é que quase todos eles exigirão a 
Emenda Constitucional, ao passo que este remanejamen
to do imposto único não depende de Emenda constitu
cional. 

_O SR. PRESIDENTE (Affonso Camargo)- A dúvi~ 
da que fica, Sei:Jador, é se é mais fácil aprovar um projeto 
de lei do Congresso ou uma proposta de emenda consti
tucional. 

Antes, seguramente, quando era maioria absoluta, era 
mais fácil a proposta, agora com 2/3 ... 

O SR. JOSI!. LINS - Mas_ Sr. Presidente, a proposta 
do Senado i é que não precisaria nem de Lei, nem de re
forma constitucional. Eu ainda sou por alguma reforma 
que -possa ser feita com um objetivo, p-Õrque parece que 
hã uma certa concordância, a nível de Governo, senão 
para agora, pelo menos para daqui a pouco, de reorien
i-ªi ·u:m_-pouco o IPI, e serla simplesmente- um aumento 
dãqueles percentuais. Eu não sei, outros p-ensam em fa
zer, tornar Q IPI um imposto semelhante ao ICM, ape
nas separando alguns produtos. Em suma, eu acho que a 

- -- sugestão está no caminho certo, e V, Ex• poderia fazer 
um roteiro que nos orientasse, e talvez não se possa fazer 
agora, no momento, mas com essas idéias fazer um rotei
ro para a gente trabalhar. 

O SR. PRESIDENTE(Affonso Camargo)- Eu fiz só 
e..sse registro, porque é somente uma distorção do pfoces
.so legislativo .brasileiro. 1:. mujtQ_.dífícil de se aprovar 

__ qualquer coisa que dê.contra a opinião da SEPLAN, 
q~anQ9 depende da, sanção do Presidente da República. 
Agora eu queria aproveitar essa oportunidade para dizer 
que a Comissão deve ser muito ágil, muito prâfíca, por 
exemplo, isso é um projeto de interesse de todos, e nós 
poderíamos debater, por exemplo, em determinado mo
mento, esse projeto que já está tramitando, conclui!- qUe
ele _deve ser aprovado, e com~r a fazer gestões junto ao 
Governo; em terincis da ComiSsão; para llãó ficar espe
rando que, daqui a 6 meses, não se chegue a uma CQnclu
são. 

O SR. - (Fora do Microfone) 

O SR. PRESIDENTE (Affonso Camªrgo)- Inclusi
ve poderíamos combinar que qualquer um de nós que te
nha proposta já em andamento, ou tenha conhecimento 
de alguma proposta conveniente para o País, em matéria 
de reforma tríbutária, poderia trazer à Comissão -para 
ser analisada aquela proposta, para que nós pudêssemos, 
daqufã-31:f dias, ter alguma propoSta já aprovada e nós 

O SR. PRESIDENTE (Affonso Camargo)- Concor
do. 

O SR. JOS~ UNS- Sr. Presidente, aqui entre nós o 
Deputado Aécio de Borba está-me informando, e já 
manteve contato com V. Ex•, ou melhor, com alguém da 
Comissão, também da reforma tributária da Câmara, 
que tem intenção de trocar idéías, -e é intereSsante ouvir 
alguém de lá. 

O SR. PRESIDENTE (Affonso Camargo)- Eu con
versei com o Deputado Ira já, mas não chegamos a entrar 
nessa parte, porque nós estávamos conversando mais 
sobre aquele aspecto do urgente, que seriam aquelas pro
postas de emenda que estavam tramitando. Inclusive, 
ontem, já estivemos com ele junto com o Senador Passos 
Pôrto para combinar algumas providências. Agora, real
mente, os trabalhos terão que ser convergentes, pelo me
nos convergentes, porque na medida que a Câmara Cstâ 
fazendo um trabalho com o mesmo objetivo que nós 
aqui, se não forem convergentes, não vai se conseguir 
aprovação nas duas Casas. Acredito que o Regimento 
Comum não prevê ·comisSão especial mista, mas vamos 
estudar, de qualquer forma, tem que ser um trabalho em 
conjunto. Podemos até fazer algumas sessões em coJtiun
to, acho que não teria cabimento tiazer, por exemplo, 
duas vezes o Dr. ViaCava, ou qualquer outro, parece-me 
que seria um desperdício o melhor seria trazê-los uma 
vez só. Nós vamos estudar uma forma de trabalhar em 
conjunto. 

Senador Virgílio Tâvora, tem atguma observação a fa
zer. 

O SR. VIRGILIOTÁVORA-OsTrabalnosdo Exe
cutivo a esse respeito estão muito adiantados, de manei
ra que nós podemos nos socorrer de muita coisa que se 
fizeram a respeito. O Secretário-Geral do Ministêrio da 
Fazenda, hoje, Mailson da Nóbrega foi encarregado de 
coordenar, justamente, esse grupo, na parte do Executi
vo quanto não ocupava essa função. 

O SR. -:-(Fora do Microfone)- O Sr. não 
tinha chegado ainda, quando houve uma proposta do 
Profesfor .Roberto Campos nesse sentido. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Então, isso seria ver o 
que se chame de disciplina intelectual. Se o homem jâ 
trabalhou I ano e tanto a respeito nós podemos extrair 
dele o que há de mais interessante. 

Em- São-PaulO li ouVe uma mesa-redonda, com a parti
cipação do empresariado paulista e de membros do Po
der Executivo e Legislativo tambêm. b uma outra fonte 
de suprimento p"ãra motivar, para -nutrir a imaginação, 
como na g"ífi8. militar se diz, porque ali jã tem um traba
lho muito grande feito, e que foi até para uma dessas 
agências de publicidade, naturalmente que era para se 
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sobressair mais, do que realmente apareceu, foram resul
tados muito positivos. B algo interessante para o relator 
também examinar; vamos aproveitar o trabalho alheio 
para não começar a estudar como se faz uma roda re
donda. Isso era a opiníão inicial que tínhamos a dar a 
respeito, que gostamos de falar muito pouco e dizer as 
coisaS como elas realmente nos apresentam. A colheita 
desse material, eu acho que é interessantíSsima: Sr. Presi
dente, na Revista de Finãnças Brasileira hã vãrios proje
tas, anteprojetos e sugestões, eu sou assinante dessa re
vista e volta e meia vejo algo por lã. 

Podemos adiantar aos Srs. não sei por que escolheram 
Fortaleza, no começo do ano que passou houve um se
minâfio de Reforma-Tributária que também este ano foí 
repetido. As conclusões desse seminário -ficaram a cãriO 
do Ministério da Fazenda, e isso é muito interes.ssante, 
às vezes são trabalhos, é uma bibliografia não daquelas 
muito didáticas, mas daquelas absolutamente frias, fruto 
da experiência da terra, com depoimentos dos mais inte
ressantes. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Affonso Camargo)- Com re
lação ao problema levantado pelo Sr. Relator, com re
lação aos horários das nossas sessões, me parece que por 
certa eliminação, pela manhã é impossível se fazer qual
quer reunião, sempre que se tentou fazer alguma coisa 
pela manhã, acabou prejudicando a vida das Comissões 
permanentes, e eu acho que nós não podemos colaborar 
para isso. Então, a não ser que haja uma opinião em Cori~ 
trário, teríamos que optar ... ou terça, ou quarta, ou 
quinta-feira, à tarde, que já está terminada a ordem do 
dia, porque nem sempre nós vamos poder determinar um 
dia certo da semana, porque a pessoa que vem, pode ter 
alguma dificuldade. Eu t1ã0 sei se os Srs. teriam alguma
outra idéia. 

O SR. - (Fora do Microfone) - Só 
pode "Ser nesse horário mesmo. 

O SR. - Qual ê a hora? 

O SR. PRESIDENTE (Affonso Camargo)- Às 5 ho
ras da tarde. 

O SR. -Terça-feira seria melhor por-
que quarta e quinta nós teríamos votação. 

O SR. PRESIDENTE (Affonso Camargo) - Real
mente, terça-feira às 5 horas ê o melhor horário, porque 
não tem sessão extraordinária, então nós ficaríamos libe
rados para ficar das 5, atê as 7:30, 8 horas. Então, em 
princípio, as nossas reuniões ficam para as terças~ feiras, 
às 5 horas. 

Mais alguma observação? 
Agrádecemos a confiança e fica a nossa -expecta Uva 

que a Com,issão cumpra o seu dever. 

COMISSÃO ESPECIAL 

Criada para revogar ou substituir a Lei nQ 6.620, 
de 1978, que alterou o Decreto-lei n'~ 898, de 1969. 

7• Reunião, realizada em 24 de agosto de 1983 

Aos vinte e quatro" dias do mês de agosto do ano de 
mil novecentos e oitenta e três, às dezessete horas, na 
Sala de reuniões da Comissão de Economia, PresenteS os 
Senhores Senadores Murilo Badaró (Relator), Aderbal 
Jurema, Pedro Simon e Nelson Carneiro (Presidente), 
reúne-se a Comissão Especial, criada para revogar ou 
substituir a Lei n\" 6.620, de 1978, que alterou o Decreto
lei n<:o 898, de 1969. 

Deixa de comparecer por motivo juStificado o Senhor 
Senador José Lins. - --

Havendo número regimenra.I o Senhor Presidente, Se
nador Nelson Carneiro, declara abertos os trabalhos, 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçãotl) 

passando a palavra ao Senhor Senador Murilo Badaró 
(Relator) o qual passa a leitura do Relatório da Comis
são. 

Concluída a leitura da Comissão resolve fazer algumas 
alterações Sobre o Relatório" e transfere a discussão e yo
tação para o dia_ 30 de agosto às 17:00 horas. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e 
para constar eu, Nadir da Rocha Gomes, Assistente, la
vrei a presente Ata que autorizada pelo Senhor Presiden
te irá à publicação. 

8• Reunião, realizada em 30 de agosto de 1983 

Aos trinta dias dq mês de agosto do ano de mil nove
centos e oitenta e três, às dezessete horas, na Sala de 
Reuniões da Comissão de Economia,- presentes os Se
nhores Senadores Murilo Badaró (Relator), Aderbal lu
rema, ~utahy Magalhães, Pedro Simon, Gastão Müllere 
Nelson Carneiro (Presidente), reúne-se a Comissão Es
pecial, criada para revogar ou substituir a Lei n<:o 6.620, 
de 1978, que alterou o Decreto-lei nQ 89_8, de 1969. 

Havendo número regimental o Senhor Presidente, Se
nador Nelson Carneiro, declara abertos os trabalhos, co
municando que os jornais estão noticiando que o Senhor 
Ministro da Justiça enviará projeto ou anteprojeto de lei 
ao Congresso Nacional dando assim sua contribuição 
aos trabalhos da Comissão. 

Em s_e_guida, o Senhor Presidente agradece a com
preensão dos Senhores Senadores diante da demora para 

_ a apreciação do Relatório, justificando e elogiando o mi
nucioso cuidado do Senhor Relator Senador Murilo Ba
daró. 

Contirluando, passa a palavra ao Senhor Relator Se-
nador Murilo Badaró, que procede a leitura das alte
rações do Relatório. 

Após a leitura e suas considerações o Senhor Presiden
te, concede a palavra ao Senhor Senador Pedro Simon. 

Usando da palavra o Senhor Senador Pedro Simon 
comunica _o interesse _d_a Bancada do PMDB, em partici
par dando sua colib~ração a tão importante trabalho 
realizado por esta Comissão, e solicita ao Senhor Presi-
dente pedido de vista do Relatório. -

O Senhor Presidente, Senador Nels_on Carneiro, põe 
em votação o pedido de vista formulado pelo Senhor Se
nador Pedro Simon. Aprovado. 

E, para encerrar, o Senhor Presidente Senador Nelson 
Carneiro, marca reunião para o próximo dia 21 de se
tembro às 17:00 horas, quando será apreciado o Rela
tório. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e 
-para constar eu, Nadir da rocha Gomes, Assistente, la-

-_vrei a presente Ata que autorizada pelo Senhor Presidenw 
te irá à publicação. 

ANEXO À ATA DA 8•REUNIÃO, DA COMIS
SÃO ESPECIAL CRIADA PARA REVOGAR OU 
SUBSTITUIR A LEI N• 6.620, DE 1978, QUE AL
TEROU O DECRETO-LEI N• 898, DE 1969, QUE 
SE PUBLICA COM A DEVIDA A UTORJZAÇÃO 
DO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO. 

PRESIDENTE: SENADOR NELSON CAR
NEIRO 

RELATOR: SENADOR MURILO BADARO 
(INTEGRA DO APANHAMENTO TAQUI-

GRÃFICO DA REUNIÃO[ -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Havendo 
número legal, declaro abertos os trabalhos desta Comis~ 
são Especial, que foi criada num momento excepcional 
d~ vida política brasileira, para rever uma das leis mais 
criticadas deste País e que constitui um resíduo do perío-

- do de exceção que viveu a Nação durante tantos anos. 
Os Jornais notiCiam que -o Ministro da Justiça tem em 

mãos para eriviar ao Congresso um projeto ou anteproje
to de lei. Acredito que S. Ex•, antigo parlamentar dos 
mais .brilhantes, que trouxe a sua contribuição aos estu-
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dos desta Comissão, certamente contribuirá para --o 
prestígio do Poder Legislativo. Já que o assunto está sen
do superiormente examinado por esta Comissão, consti
tuída por elementos de todos os Partidos, o natural será 
que S. Ex• envie essa sua contribuição a esta Comissão, 
para que, num trabalho harmónico, Executivo e Legisla~ 
tivo possam trazer um novo estatuto que atenda às espe
ranças e perspectivas nacionais. Estou certo de que este 
apelo que aproveito para formular, de público, neste ins
tante em nome da Comissão que penso traduzir o seu
pensamento, acredito que este apelo será atendido e que 
S. Ex~ enviará o seu trabalho, o trabalho que está sendo 
elaborado no Ministério da Justiça como uma contri
buição aos nossos trabalhos. Inclusive, porque, enquan
to nós podemos enviar diretamente ao plenário o projeto 
que for aqlií"Uprov8.do, o projeto sendo enviado pelo Po
der Executivo ou Yirá com um prazo de40 dias, no míni
mo, ou _exigíndo a nomeação de uma comissão especial, 
ou, então, será enviado à Câmara, para que esta piimei
ro delibere para, depois, voltar ao Senado e isso demora
rá muito tempo. E toda Nação - inclusive o próprio 
Mirlistro aqui afirmou- está ansiosa por modificar, se
não revogar este estatuto. 

Quero elogiar aqui a compreensão dos ilustres colegas 
que acompanharam os trabalhos desta Comissão e eXal
tar a operosidade e o _cuidado do Relator escolhid.o; o 
eminente Senador Murilo Badaró. Quaisquer que sejam 
as nossas divergências, ou, se acaso existam divergências 
ao trabalho por S. Ex~ elaborado, há de reconhecer que 
S. Ex• fez um grande esforço para trazer uma proposta 
nova ao exame des_ta Comissão e, posteriormente, ao Se
nado. 

Tive a proecupação, atendendo ao que foi deliberado 
na última reunião de mandar que a Secretária-elaboras
se, em conseqüêncía do parecer de S. Exf-, um projeto ou 
anteprojeto de lei que todos os Srs. Senadores receberam 
e que, certamente, examinarão e manifestarão sobre ele. 

Queria dar, inicialmente, se for o caso, se S. Ex• assim, 
desejar, a palavra ao Relator, eminente Senador Murilo 
Badaró. 

O SR RELATOR (Murilo Badaró)- Sr. Presidente 
e Srs. Senadores, nós mineiros adotamos, em política, 
uma regra: "se nós não podemos fazer tudo aquilo que se 
quer, não se deve deixar de fazer aquilo que se pode". E 
nada mais adequado ao exame desta lei do qu-e esta regra 
de bom viYer político que predomina nas Minas GeraiS. 
Eis que muito lon&e do ideal esta proposta se encontra, 
mas considero-a, politicamente, aceitável e capaz de per
mitir uma ampla negociação que nos leve -não a revogar 
esse_ estatuto de defesa do Esta_do, mas eliminar dele as 
deformações mais gritantes e, principalmente, melhorar, 
do ponto de vista da técnica jurídica, a sua redação, eli
minando, tanto quanto possível, aquilo que a consciên
ç_iajurídica do País mais clamava que era a existência de 
tipos penais em aberto no corpo dessa lei. 

Não vou ler o parecer, que ê muito loilgo, dividido em 
- duas partes. A primeira delas trazendo à colocação tre

chos dos depoimentos aqlli prestados por eminentes fi
guras das Ietrasjurfdicas brasileiras, com o encerramen
to, por parte do Sr. Ministro da Justiça, que deixou bem 
claro _que a sua posição é de não se furtar- acredito que 
S. Ex~ no caso falava em nome do Govem_o- ao exame 
da Lei de Segurança Nacional no sentido de adequá-la à 
nova realidade polítíca do País. 

Na conclusão, que começa na página 14, faço algumas 
menções, do ponto de vista doutrinário, ao problema da 
segurança, chamando à atenção do significado que esta 
palavra tem assumido no mundo moderno, a ponto de 
vê-la citada por cerca de trinta e quatro vezes na Decla-

. _ração Universal dos Direitos Humanos. 

Seiurança torrioüwse, de uma hora para outra, preocu
pação fundamental das pessoas e da sociedade. Aqui, no 
Brasil, não são airida abundantes os tratados e os estu
dos sobre o problema da segurança. Apenas a Escola Su-
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perior de Guerra é que tem, durante longos anos, Se 
debruçado de uma forma sistematizada sobre este assun
to, a ponto de hoje deixar como peça fundamental da sua 
doutrina definição do que seja segUrança nacional o en
tendimento que eles têm de segurança nacional, o concei
to que fazem das expressões antagonismO e presSões !jUe, 
no sentido de pessoas pouco versadas na doutrina, inter
pretam como sendo algo que é absolutamente pertinente 
ao próprio contridít6río -ao- regline deiiiõ-cfãtico. -

Aqui falou o Professor Célia Lobão, antigo Auditor 
da Justiça Militar que tem um livro sobre isso~ Falou o 
Professor Heleno Fragoso, que tem ãlguns- trabalhos de 
grande repercussão sobre o assunto. No parecer estou ci
tando o Professor Mário Pessoa, de Recife, que é um es
tudioso da doutrina da segurança nacional, tendo, inclu
sive, algumas obras; é ele quem, de certa maneira, define 
o Direito de Segurança como um direito especial. Algo 
novo que surge no mundo jurídico, ainda n-ão âefinitiva
mente com contorno muito definido na doutrina, mas 
algo que a própria realidade social inseriu- na vida dos 
povos, na vida das nações e que tem sido objeto nas 
preocupações de políticos, de estadistas, afinal de quari
tos são responsáVeis pela cOndução dOs negócios públi
cos. 

Aqui, no Brasil, temos· o Professor Hely Lopes Mei
relles, que é um grande professor de Direito, que tem tra
tado sobre este assunto; o Professor Frederico Marques, 
eventualmente, que é um grande jurista; e alguma coisa 
que não é muito conhecido, mas que é importante trazer 
ao debate, para que as pessoas, se puderem, passem a ler 
e tomar conhecimento, que é uma famosa conferência de 
Santiago Dantas na Escola Superior de Guerra, em que 
ele, com a sua monumental cultura e sua notável ora
tória, define o que seria os interesses vitais de uma 
Nação, cujo caráter iinpefativo se configura na medida 
em que se esta comunidade não tem devidamente atendi
do e realizado, ela pode sofrer um daqueles processos de 
involução social e mesmo de desintegração que apresen
ta muitas formas pelas quais se liquida uma fortuna. 

Combinei com o Senador -Nelson Carneiro não tomar 
muito tempo da Comissão na análise histórica, princi
palmente com relação ao Brasil, da figura da segurança 
no corpo da doutrina e do direito brasileiros desde os ai
bares da nossa independência. FaiC:ndo um esforço his
tórico do que seria a preocupação com a defesa do Esta
do do Brasil, nós vamos encontrar, desde 1824, passando 
pela Constituição de 1891,3-4 e46 e agora com uma ênfa
se especial em 1967, o problema da defesa do Estado, 
tratado do universo amplo da segurança nos seus dois 
aspectos: a segurança interna e a segurança externa. 

Para concluir, Sr. Presidente e Srs, Senadores, exami
namos detidamente a atual Lei de Segurança Nacional, 
debruçamo~nos com atenção sobre as críticas feita a ela 
pelos advogados brasHeiros e, diga-se de passagem, ad
vogados esses que marcaram na vida cívica deste País 
uma passagem extraordinariamente luminosa pelos ex
traordinários serviços que eles prestaram às instituições 
jurídicas numa época em que o arbítrlá e o autoritãrismo 
prevaleciam, advogados que, sem se deixarem contami
nar por ideologias de qualquer natureza, foram bravos e 
insuperãveis na defesa dos postuladoS; jurídicos que são a 
razão de ser da nossa organização social. Depois de e;xa
minar todas essas críticas, concluímos pela proposta de 
reforma da Lei de Segurança Nacional, modificando-a 
no seu capítulo primeiro, no seu capítulo segundo e no 
seu capítulo terceiro, nos pontos principais que passarei 
a assinalar. No capítulo I mantivemos o art. 19 da lei an
terior, repetindo tão-somente a definição constaÕte do 
texto da Constituição: -

.. Toda pessoa natural ou jurídica ê responsável 
pela segurança nacional nos linlites definidos em 
Iei." 

Modificamos substancialmente o art. 29, o art. 3'1, o 
art. 5", para suprimi-los e trazendo no art. 2'1 a definição 

DIÁRIO DO~CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

do que seja segurança nacional. Segundo a melhor dou
trina, são várias as definições que encontramos, inclusi-
ve, a definição básica da Escola Superior de Guerra, pro
cufan1élS-_ ajustá-Ia aos interesses políticos que nos mo
vem- no sentido de encontrar um ponto de convergência 
de opinJõCs, a fim de que possamos tramitar com este 
projeto e fazer a reforma indispensável nesta lei"~ E-man
tivemos o art. 3~>, tal como se encontra redigido, de vez 
qúe tarÚbém é uma ·disposiÇão de natureza constitucio
nal, que estabelece a jurisdição_ do Código Penal Militar 
para os crimes praticados contra a segurança nacional. 
PÕrtantÕ, são dois o art. 1" e o art, 39 derivados do texto __ 
constitucional, e o art. 2~>, ainda que, de uma certa ma
neira;·côntrariando a ortodOxia doutrinária que não per
mite ou não aceita como bastante adequada a presença 
de textos doutrinários no corpo de uma lei penal, princi
palmellte, entendemos que não havia como deixar de as
sinalar' a definição do que sejâ segurança nacional no en
-tendimento do q-Ue_significa- esta expressão, a fim de bali
zar o comportamentÕ-do }ulga_dor e do aplicador da lei. 

---Nos itens que se seguem no capítulo II estamos tentan- . 
do melhorar a redação. Por exemplo, art. 6'1 da Lei a tua!: 

Art. 6~> Entrar em entendimentos ou nego
ciações com governos estrangeiros ou seus agentes, 

- a fim de provocar guerras ou atos de hostilidade 
contra o Brasil. 

Entendemos que ficaria, tecnicamente, fi-ais adequada 
a redação proposta, no~ seguintes termos: 

Art. 69 Acordar com o governo estrangeiro ou 
seus agentes a prática de atas destinados a provocar 
guerras ou atit.udes de hostilidades com o Brasil. 

-Mas eu creio que para melhor avaliação da Comissão, 
devamos buscar os pontos mais controversos da lei, que 
seria o seu art. 14. O Art. 14 da Lei atual é tipicamente 
um caso de norma penal em aberto: 

ArL 14. Divulgar, por qualquer meio de comu
n~caç~o __ s_ocial, notícia falsa ou iendenciosa ou fato 
verdadeiro, truncado ou deturpado de modo a in
-dispor ou tentar a indispor o pov'? com as autorida
des constituídas. 

Artigo este repetido pela Lei n~> 5.250 (Lei de Impren
sa), 

A proposta de modificação inSere uma expressão que, 
l_la opinião do Relator, resolve o problema: "Divulgar 
com finalidades at®tatórias à Segurança -Naciona.l"._f: 
aí que se encontra a eliminação da figura da norma penal 
em aberto para enquadrá-la e tipificá-la no delito especí
fico contra a segurança nacional. t evidente que a divul
gação de uma notícia, ainda que tendenciosa, ainda que 
deturpada, ainda que truncando um fato verdadeiro, se 
não_ estiver revestid~ do caráteratentatório à segurança 
nacional, ou aquilo que o Professor Heleno Fragoso dis
se com grande perfeição, se não estiver com o animus 
subversivos, então, não se trata de delito contra a segu. 
rança nacional. Poderia estar enquadrado no Código Pe
nal comum ou na lei de imprensa. 

O outro é artigo o 33 da lei anterior, Diz o texto atual: 

Art. --33 Ofender a honra ou a dignidade do 
Presidente ou do Vice-Presidente da República, dos 
Prestdentes do Senado Federal, da Câmara dos De
putados ou <.fo Supremo Tribunal Federal,··~ de Mi
-nistros de Estado, Governadores dos Esta-dos, do 
Distrito Federal ou doS Territórios. 

Nós, então, propomos a modificação que é substan
cial. Somente a honra do Presidente da República fica 
sob a tutela da Lei de Segurança NacionaL Até porque 
seria um equívoco nosso se assim não proceder, To das as 
legislações de segurança do Estado do mundo inteiro 
põem, sob tutela das suas respectivas leis, a honra do 
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Presidente_ da República que, evidentemente, não pode 
estar submetida_a um proc_csso de rete.liação permanente, 
Tudo mais, ou seja, todas as autoridades da República 
ou do Estado, que estavam incluídas no art. 33, passãin a 
ficar s_ob a tutela do Código Penal comum, E no caso do 
delito contra a honra ser praticado através da imprensa, 
passa-se ao império da leí própria, que é a Lei de Im
prensa n~> 5.250. 

No parecer, eu avanço um. comentário. e que na lei de 
imprensa existe algo que precisa ser corrigido, que é o 
impedimento da prova da verdade nos crimes praticados 
contra ess~s autoridades. Então, a proposta que, a ex
ceção dos crimes contra a honra do Presidente da Re
pública prat1cad~s Pela lei de imprensa, pela imprensa 
que estão no âmbito da Lei de Segurança Nacional, a su
gestão também do Relator é que na lei de imprensa se 
admita a exceção da verdade, eliminando-se esta proi
bição cOntida na lei própria. 

Nós fizemos modifiCações. por exemplo, ao art. 42 que 
foi muito criticado aqui durante os depoimentos- fazer 
propaganda subversiva mudamos a redação para estabe
lecer apenas o seguinte; .. Fazer Propaganda por quais
quer meio-s de comunicação social de atas ou processos 
destinados a-subVerter a ordem politica ou social vigen
te". Aí novamente voltamos ao problema fundamental 
da definição do delíto c-ontra a segurança nacional, ou 
seja, o a.limus sub,-ersivus na sua prática. 

A outra modificação que a nós nos pareceu importan
te é o Problema do art. 53 da atual lei. 

Pela lei atual, a autoridade encarregada do inquérito 
pode manter o indiciado sob prisão ou sOb custódia, pelo 
prazo de 30 dias, dando conhecimento de forma reserva
da à autoridade judiciãria competente. 

Esse dispositivO, do ponto de vista da técnica. jurídica 
e do ponto de vista do direito brasileiro, da Constituiçilo, 

_ é uma aberração. Então ã proposta de modificação per
mite à autoridade responsável manter o indiciado preso, 
mas devendo comunicar imediatamente no prazo de 24 
horas, à autoridade j udiciãria, que, no prazo de 24 horas, 
falará da legalidade da medida. 

O que significa~ significa que tomada a decisão de 
manter o indiciado preso, imediatamente ele está coloca
do à disposição da justiça. 

A questão da incomunicabilidade, que os advogados 
se queixam de que se estende a eles, não foi nccessãrio 
tratar na lei, porque isso está na legislação própria. _t um 
abuso da autoridade policial impedir que o advogado te
nha acesso ao preso, mesmo incomunicável. Isso estã nos 
estatutos _da_ Ordem, não há o que tratar na Lei de Segu
rança Nacional. Manter o preso incomunicável é uma 
possibilidade absolutamente legal, essa incomunicabili
dade não se estende ao advogado do indiciado. Não ha
via necessidade de constar na lei porque já consta dele
gislação específics. 

A outra modificação de vulto ê aquela que também 
permite à defesa indicar um perito de sua confiança para 
exame da pessoa do indiciado: Pelo Decreto n9 898, ha
via essa impossibilidadse, com as reivindiocações dos ad
vogados, da área política e do Congresso Nacional, a 
nova lei permitiu que o encarregado_ do inquérito indi
casse um perito para e;tame do indiciado. Mesmo assim 
continuaram as reclamações. 

E nos depoimentos aqui, perante esta Comissão, não 
foram poucas as críticas a este dispositivo. 

Estamos fazendo uma proposta, no sentido de que, se 
permita também à defesa a indicação de um perito para 
exame do indiciado em crime contra a Segurança Nacio
nal. 

O Art. 50, também objeto de acesa polêmica, eu repito 
que "não se podern fazer tudo o que se quer, não se pode 
deixar de fazer aquilo que se pode". Do pOnto de vista 
do Relator, pareceu-me difícil a simples eliminação do 
Art. 50, e uma- forma talvez âe ajustá-lo às possibilidad
ses políticas da hora. seria manter a permissão ao Minis-
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tro da Justiça de fazer a apreensão do órgão de divul
gação que esteja Ou que tenha praticado çrime çontra a 
segurança nacional, mas precedendo esta atitude de pré
via comunicação ao Superior Tribunal Militar. 

Poder-se-á argUir que esta é uma medida inóqua, mas 
coloca-se sempre a ação, que -é derivada do arbítrio sob a 
vigilância e a atenção da juStíçã -própria, que é a justiÇa 
militar, no caso da Lei de Segurança Nacional. t- uma 
proposta que vai ser objeto de discussão dos Srs. 
membros da Comissão e eu repito: é uma teÍltativ-a de en
contrar caminhos poHticos para a tramitação da lei. 

E, finalmente, a proposta para se acrescentar o proble
ma da suspensão condicional da pena. Esse artigo é tam
bém um artigo polémico, mas ele tem como objetiVo eli
minar o enorme conflito jurisprudencial em tOrno-- dO 
problema da susperÍsão condicional da pena, com re
lação aos condenados pela Lei de Segurança Nacional. 

É que ajustiça militar tendo sob sua jurisdição os deli~ 
tos contra a segurança nacional, não permite a suspen
são condicional da pena, de vez que ela trata de crime 
militar. Já o Supremo Tribunal Federal, no seu entendi
mento, tem decidido e foi o caso de um parlamentar que 
se concedeu a ele. a suspensão condicional da pena, de 
vez que não havendo uma explfcita definição no corpo 
da lei, o Supremo aplica uma linha jurisprudencial e o 
Superior Tribunal Militar aPlica outra, Coni base no Có
digo de Processo Penal Militar. 

A proposta de inserção do artigo de não se aplicar aos 
crimes contra a segurança nacional a suspensão condi~ 
cional da pena com as duas exceções, salvo quando o 
condenado for menor de 21 anos ou maior de setenta 
anos, resolve o problema do conflito jurisprudencial en
.tre o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal 
Militar. 

São essas, Sr. Presidente, as considerações que eu ti
nha a fazer, pedindo desculpas à ComisSã:o-·pela pobreza 
do trabalho, pela impossibilidade de fazê-lo melhor o 
produto das nossas deficiências, mas quero assinalar que 
fi-lo com a melhor intenção e, sobretudo, tentando viabi
lizar politicamente uma proposta de reforma que, sei, es
tâ afinada às aspirações do País, às necessidades desse 
projeto de abertura e a própria conSciência- jUrídica da 
Nação. -

Eram essas as minhas considerações, Sr. PresideOte. 
(Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- A Comis
são acaba de ouvir o relatório do eminente Senador Mu
rilo Badaró. 

A palavra está franca para qualquer dos Srs. Senado
res que desejarem opinar. (Pausa,) 

O SR. PEDRO SIMON- Sr. Presidente, r)eÇQ-ã pala
vra para um esclarecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carnelro)- COD.ee
do a palavra ao nobre Senador Pedro Simon. 
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No meti caso, eu digo que levaria a esta ComiSsão ín~ 
terna dQ PMDB, para que aprofundasse e nós pudésse
mos trazer as sugestões que nós teríamos por bem apre
sentar; provavelmente no caso das outras bancadas, no
tadamente a do próprio PDS também teria condições de 
fazer esse estudo. 

Então, antes de entrar no debate, que riós pod!:-iiitmo-s 
até iniciã-lo, mas me parece que seria realmente impor
t.3.nte-Que se desse essa oportunidade de uma vista Coleti
v<i aos membros da Comissão, onde etes pudessem se 
aprofundar e voltar jã com algumas idéias mais definidas 
e mais concretas sob uma matéria que realmente é da 
maior seriedade, uma palavra a mais, uma palavra a me
nos, uma vírgula aqui ou acolã tem um significado imen
so com relãção a essa matéria. :t'. -talvez, não é por eu fa
zer parte desta Comissão, mas talvez é a Comissão mais 
sêria, mais importante, de maior significado que esteja, 
hoje, em funcionamento no Congresso Nacional; por 
isso a nossa responsabilidade é imensa. 

Eu felicito o relator pelo esforço, pela capacidade, e eu 
diria, inclusive, pela decisãO de assumir a responsabilida
de de botar no papel e nós mesmos nos recordamos aqui 
que ia começar pelo Professor Heleno Fragoso, que fez 
uma ampla análise e brilhantíssima, diga-se de passa
gem, mas ao concluir disse que a elaboração de uma lei é 
algo muito compieXo, que ele não se acharia em con
dições de elaborar, que ele faz análise, faz a crítica, apre
senta sugestões, mas reconhece que ele não teria con
dições de elaborar, porque é tal o grau de compleXidade 
da mesma que ele não avançaria além da análise daquilo 
qUe ele fazia e das sugestões que ele apresentava. Pois o 
relator teve essa coragem, que ê meritória, de avançar e 
de fazer. Então nós não temos nenhum sentido e nenhum 
desejo de, por exemplo, iniciar um debate no sentido 
crítico: não, está errado, está radical, isso tem que ser al
terado, porque acho que esse não deve ser o espirita des
ta reunião e não tem sido atê aqui e acredito não ser da
qui por diante. 

Disse muito bem o relator quando inciou a sua expo
sição, c_om o velho ditado mineiro e realmente assim o é: 
~·quando não se pode fazer o ideal, o que se deseja, faz-se 
o que se pode". Agora o relator haverá de compreender 
que, dentro do que se pode, há uma divergªncia muito 
natural entre todos nós que compomos esta Comissão, 
onde alguém acha que se pode mais um pouco aqui, al
guém acha que se pode um pouco menos ali, mas é exala
mente aqUi -que nó~ gostaríamos de apr_ofundar. 

E a minha posição é delicada, porque pela composição 
da -ComissãO, o SenadOr Nelson Carneiro, do PTB, ficou 
presidindo a Comissão esse é o seu trabalho, só vota se 
está empate. Dentro da lógica das coisas, só estou eu da 
Oposição, aqui sentado, com toda a representação res
tante do PDS, quer dizer, fico" eu numa posição um pou
co difícil. Por ser, o aspecto me parece importante, é que 
o meu Partido, como todos os outros; o PDS, o PTB, o 
PDT, o PT, tem posíções com relação a esta matéria. É 
uma matéria mu-ito debatida, muito discutida, o PMDB-

0 SR. PEDRO SIMON- Sr. Presidente, a Bancada fez simpósio sobre a Lei de Segurança Nacional, outros 
do PMDB, tanto na Cãmara dos Deputados como no partidos também o f1zeram. 
Senado Federal, tendo em vista a importânCia da decisão Éntão nós achamos, que é um resPeito à COmissã-o, 
de V. ex• em constituir esta Comissão, e no decorrer dos Presidente, eu acho que pelo menos deve ser recebido as~ 
trabalhos da Comissão, o signifiCado importante das sim, nós estamos levandO tãO -a sério e achamos tão iro-
pessoas que aqui vieram e que aqui debateram, que aqui portante esse trabalho que o Partido quer tentar fazer ai-
analisaram, e, agora, esse profundo estudo que se tem gum estudo, trazer algumas idéias que representarão o 
que elogiar, o esforço, o trabalho e a capacidade de açãO -pensamento do conjunto da Bancada do PMDB. 
do Senador Murílo Badaró, a Bancada do PMDB cons- Por isso eu acho que, se fosse possível um pedido de 
titui um grupo de trabalho no sentido de tirar, Vamos di- vista, que eu não quero lançar o sinal, mas acho que os 
zer assim, um pensamento do Partido sobre a matéria nobres Senadores do PDS, de cérta forma, também can-
tão delicada, tão complexa, com é essa matêria.Indipen- cordiriam- êffi- que eles tambétTI gostariam ci.e fazer o es~ 
dente disto me parece que, no momento em que o Sena- tudo, porque realmente eles, quer a nível pessoal, quer a 
dor Murilo Badaró apresenta o seu profundo e sério tra- nível de bancada, acredito eu, não querem lançar o sinal, 
balho, eu acharia- é a proposta que eu faria à ·com1s- mas me parece que é- a não ser V. Ex• que libera a sua 
são- que fosse dada uma vista coletiva aos membros da bancada no Plenãrio para votar como bem entender, as 
Con:iissão. -- ________ autras_bancadas não podem se dar ao luxo porque real-
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mentf: têm quC fazer. Então é O apelo que eu faria, no 
sentido, que o relator entenda e o Presidente, da maior 
compreensão e do maior desejo de tirarmos as melhores 
conclusões do trabalho da Comissão~ -

O SR. MURILO BADARÓ- Mais do que entendo, 
aplaudo. 

O SR. PEDRO SIMON -- Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Aderbal Jurema. 

O SR. ADERBAL JUREMA- Sr. Presidente, antes 
de mais nada, quero congratular-me com o relator que a 
mim não me suriireendeu e nem a esta Casa pelo traba
lho que apresentou, depois de ouvir figuras exponênciais 
das letras jurídicas do País. 

É uma lei polémica, polémica do ponto de vista jurídi
co e do ponto de vista ideológico. De maneira que acho 
absolutamente razoãveis as ponderações do Senador Pe
dro Sim_on, quando sugere um pedido de vista coletivo, 
no que estou de acordo. Definindo, no entanto, certo 
prazo, um prazo razoável, para que esse pedido de vista 
não se estenda, mesmo porque o Senador Pedro Simon 
levaQta aqui uma definição de prazo, ele contará com a 
colaboração mais pronta da bancada do seu Partido, 
como também nós estaremos com a responsabilidade de
finida, porque nesta Casa o problema de tempo é muito 
sério, nós temos muita coisa a- discutir daqui para o fim 
do ano. 

De ·maneira que eu gostaria que essa Comissão, que 
tem se caracterizado pela cordialidade entre os seus 
membros e a Presidência, estabelecesse um prazo razoâ8 

vel em que o Senador Pedro Simon estivesse de acordo- e 
nós também, para que pudéssemos de fato examinar 
mais detidamente as sugestões do relator, por quanto me 
parece que elas foram o que se pode fazer no momento. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Acredito 
que os nobres Senadores Pedro Simon e Aderbal Jure
ma, com o assentimento do Senador Jutahy Magalhães, 
já manifestaram o ponto de vista da ComisSão. 

Realmente esta ê uma lei da maior importância e que 
vai suscitar largos debates. Será divulgado esse projeto 
pela Imprensa, surgirão críticas ou aplausos, restrições, 
sugestões de todos aqueles que se interessam pela modifi~ 
cação dos textos atuais. 

~preciso realmente marcar um prazo ra:toâvel. A pró~ 
xima semanã teremos o Sete de Setembro. De modo 
como também vamos marcar um prazo razoãvel, nós 
marcaremos o dia 15 de setembro, que é uma quinta
feira, às 16:00 horas. 

-Agora quero antecipar ao ilustre Senador Pedro Si
mon. Apesar de Presidente, eu acho que não ferirei oRe
gimento, manifestando em todas as oportunidades o 
meu voto, porque quero dar a minha contribuição para a 
modificação da lei atual. Sempre foi a minha atuação em 
todos os momentos da minha vida pública e não quero 
passar apenas como Presidente que dirige os traOalho-s 
de uma Comissão. Eu posso ferir o Regimento, m:as 
cumpro o dever de manifestar ... 

O SR.. MURILO BADARÚ- O nosso Presidente já 
tem imunidade para até ferir o Regimento. 

O SK. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- ... o meu 
__ Pensamento sobre cada um dos disPositivos em apreço. 
- De modo que não serão só 4 votos a serem colhidos, se

rão 5. Mas dOs debates poderão participar, como sem-
pre, tem acontecido nas reuniões anterioreS; rião só os 
Senadores presentes, mas os Deputados que qui serem 
nos honrar com a sua presença, porque esta é uma lei 
que interessa não só aos Sep.adores _e Deputados, mas a 
Nação inteira. 
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De modo que aqui os Deputados que quiserem com
parecer e trazer a sua contribuição, a_sua critica ou o seu 
aplauso, serão colhidos com a mesma compreensão com 
que, no curso dos debates anteriores, foram acolhidos os 
Deputados que aqui compareceram. Isso é um recado 
que eu peço que o nobre Deputado Sérgio Murilo trans
mita àqueles que, na Câmara, se interessam por esse pro
jeto. Para que ele saia daqui tambêm com o pensamento 
daqueles parlamentares que, na outra Casa do Congres
so, terão que examinar o prOfeta. 

Mas essa Presidência vai torilar uma providência se a 
Comissão assim autorizar: oficiar ao Ministro da Jus
tiça, enviando esse projeto e pedindo a ele que, parla
mentar até hã pouco, interessado no prestígio do _Poder 
Legislativo, nos envie o seu trabalho para o exame-desta 
Comissão. Se esta Comissão estiver de acordo, eu vou 
submeter a votos _essa minha sugestão. (Pausa.) 

O SR. PEDRO SIMON- Permite a palavra, Sr. Pre
sidente? 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Pois não, 
concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON- Só que Coiri relação à data, 
eu só tenho uma preocupação: eu acho que a semana que 
vem, considerando o Sete de SetCm6ro, é uma semãita 
dificil de estar aqui em Brasilia. Então eu faria um apelo 
para ver se não dava para uma semana depois, porque a 
semana que vamos realmente trabalhar é a outra sema
na, o dia 22, porqtie como- o Sete de Setembro vai cair 
numa quarta-feira, é a outra semana que vamos realmen
te trabalhar. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Então po
deria ser no dia 21 de setembro, é quarta-feira, com a pri
mavera, com as flores. 

O SR. PEDRO SIMON~ Eu concordo, tudo bem! 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Está cer
to, então fica a reunião adiada para 21 de setembro, na 
mesma hora. 

Não tendo mais o que tratar eu concedo a vista coleti
va e agradeço a presença de todos. 

Está encerrada a: presente reUnião:--

(Levanta-se a reunião às 18 horas e 5 minutos.) 

9!- Reunião, realizada em 21 de setembro de 1983. 

Aos vinte e um dias do mês de setembro do an·o de mil 
novecentos e oitenta e três, às dezesseis horas, na Sala de 
Reuniões-- d-a Comissão de Econon1ia";- presentes o~i Se
nhores Senadores Jutahy Magalhães, Pedro Simon e 
Nelson carneiro -(Presidellte), feúne-se a ComisSàô ES
pecial, criada para revogar ou substituir a Lei n'~ 6.620, 
de 1978, que alterou o Decfeto~lef n' 898, de 1969. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, OS Se
nhores Senadores Murilo Badaró e Aderbal Jurema. 

Havendo número regimentar o Senhor Presidente Se
nador Nelson Carneiro, declara abertos os trabalhos. 

Participa aos presentes que deVido a compromisso--ur
gente o Senhor Senador Murilo Badaró (Relator), comu
nicou ao Senhor Presidente d-a Comissão não poder 
comparecer à presente reunião, e por-este motivo fiCa a 
mesma transferida para o dia 27 de setembro,-às i6:dO 
horas. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, e 
para constar, eu, Nadir da Rocha Gomes, Assistente, la
vrei a presente Ata que, autorizada pelo Senhor Presi
dente, irâ à publicação. 
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COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES 

19' Reunião, realizada em 14 de setembro de 1983. 

Às onze -horas, do dia quatorze de setembro de mil no
vecentos e oitenta- e três, na Sala de Reuniões da Comis
são, na Ala Senador Nilo Coelho, sob a Presidência do 
Senhor Senador l.tiiz Viana, Presidente, presentes os Se
nhores SenadoreS "Saldanha Derzi, OctáviO- Cardoso, 
J.oão Calmon, Virgílio Távora, Severo Gomes, ltamar 
Franco, Amaral Peixoto, Roberto Campos, Guilherme 
Palmeira, Murilo Badaró e Marco Maciel, reúne-se a 
Comissão -de Relações Exteriores. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Dfnarte Mariz, Lourival Baptista, 
Enéas Faria, Pedro Simon e Nelson Carneiro. 

Havendo número rCglmental, o Senhor Presidente de
clara abertos os trabalhos, dispensando a leitura da Ata 
da reunião anterior, que é dada por aprovada. Prosse
guindo, Sua Excelência comunica à Comissão que, aten
dendo convite formulado por sugestão do Senhor Sena
dor Pedro Simon, o Senhor Ministro de Estado das Re
lações Exteriores, Embaixador Saraiva Guerreiro, com
parecerá a este Orgão, no próximo dia 21 do corrente, 
para fazer uma exposição versando sobre as relações fi
nanceiras e internacionais do Brasil com o terceiro mun
do, para o que solicita a presença de todos, dado ao inte
resse que o assunto desperta. A seguir, passa-se à apre
ciação das matérias conStantes de pauta, e são aprecia
dos os pareceres sobre as seguintes proposições: 01) Pro
jeto de Decieto Legishi.tivo n' 41, de I98t; que ''aprova o 

- texto do Acordo de Cooperação Científica-e Tecnõlógica 
entre o Govefno da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República da Colômbia, assinado em Bogo
tá, a 12 de març-o de 1981". Relator: Senador Amaral 
Peixoto. Parecer: favorável, na forma da Emenda n9 01-
CRE - Substitutiva, que oferece. Não há debates, e a 
Comissão, pãr unanimidade, aprova o parecer -do- RelaM 
tor, votando com_restrições o Senhor Senador Itamar 
Fiãilco. 02) Projeto de Decreto Legislativo n'~ 11, de 
1983, que "aprova o texto da Resolução n9 A-450, da XI 
Assembléia Gera] da Organização Marítima Consultiva 
Intergovernamental- OMCI -,que aprovou Emendas 
à Convenção da Organização, concluída em Londres, a 
IS de novembro de 1979", Relator: Senador Roberto 
Campos. Parecer: favorável. Não há debates, e a Comis
são, por unanimidade, aprova o parecer do Relator, vo-

- tando com restrições o Senhor Senador Itamar Franco. 
03) ~rojeto de Decreto Legislativo n'~ 12, de 1983, que 
"aprova o texto do Acordo sobre Navegação Maritima 
Comercial, celebrado entre os Governos da República 
Federativa do Brasil e da República Popular da Bul
gária, assinado em Sofia, a 19 de agosto de 1982". Rela
tor: Senador Virgílio Távora. Parecer: favorável. Não há 

··-debates, e a Comissão, por unanimidade,. aprova o pare-
cer do Relator, votando com restrições o Senho-r Sena
dor Itamar Franco. 04) Projeto de Decreto Legislativo n9 
09, de 1983, que "aprova o texto do Protocolo de Prorro
gação __ do_ Acordo sobre o Comércio Internacional de 
Têxteis (Acordo Multifibras), iiSsinado em Genebra a 9 
de fevereiro de 1982, que inclui as "Conclusões adotadas 
pelo Comitê de Têxteis em 22 de dezembro de 1981". Re-

- lator.: Senador Severo Gomes. Parecer: favorável. Não 
há debates, e a Comissão, por unanimidade, aproya o 
parecer do Relator, votando com restrições o Senhor Se
nador Itamar Franco. 05) Ofício n9 64, de 1983, do Se
nhor Senador Itamar Franco, sugerindo à Comissão de 
Relações Exteriores a proilloção de um Ciclo de Atuali
zaçãQ sobre as Diretrizes Imprimidas à Política Externa 
Brasileira. Relator: Senador Severo Gomes. Parecer: fa
voráveL Colocado o parecer em discussão, usa da pala
vra o :;;en]loi- Sfenado_r_Amara1 Peixoto, esclarecendo que 
encontr:a-se em seu p9der, para relatar, o Projeto de Lei 
dq__Senado n9 36, de 1982, que H dispõe sobre a apresen
tação de relatório ao Congresso Nacional, após reali-
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zação de visita a País estrangeiro pelo Ministro das R e
liÇões Exteriores", de aUtoria do Senador Itamar Fran
co, e que aguardava esta oportunidade para se promm
ciar a respeito de uma proposta que desejava fazer, que é 
de se anexar a proposição ora em apreciação ao referido 
projeto, bem como, ao Projeto de Resolução n' 91, de 
1983, de autoria do Senador Marco Maciel, que .. disci
plina a apreciação da escolha de Chefes de Missão Di
pfomátíca de carãter pefmanente". Justificando, Sua Ex
celência salienta que todas as proposições visam adotar 
novas diretrizes à Comissão, e dessa forma, uma vez 
aprovada a sua sugestão, seriam anexadas e a Presidên
cia designaria- uma Comissão para seu estUdo, que con
cluiria por apresentar um substitutivo abrangente às três 
matérias. Em resposta, o Senhor Presidente esclarece que 
a proposição de autoria do Senador Marco Maciel não 
foi, regimentalmente, distribuída à Comissão de Re
lações ExterioreS e que, no momento, a mesma 
encontrava-se em exame pela Comissão de Constituição 
e Justiça, dessa forma teria que haver um pronunciamen
to .daquele Órgão, no sentido de que fosse também sub
metida à apreciação desta Comissão a proposta; só as
sim, regimentalmente, poderia se proceder a anexação. E 
prosseguindo, solicita ao Senhor Senador Virgílío TâvoM 
ra para que faça gestões junto à Corriissão de Consti
tuiçãO e JuStiça, -para que ia! procedimento seja feito, sa
lientando que tão logo se proceda o seu recebimerito, to
mará as providências para a anexação, a fim de ser reali
zado o estudo em conjunto por uma comissão, designari
do1 desde então, para fazer parte da mesma, os Senhores 

.Senadores Amaral Peixoto, Severo Gomes e Virgílio Tá
vora. Usa ainda da palavra o Senhor Senador Virgilio 
Távora, opinando favoravelmente à sugestão do Senhor 
Senadõr Amaral Peixoto e, prosseguindo, diz que se em
penhará ao mãximo, a fim de que a Comissão de Consti
tuição e Justiça faça vir à Comissão de Relações Exterio· 
res o projeto de resolução referido. Não havendo mani
festação em contrário,· a Presidência determina o adia
mento na apreciação do Ofício n9 64, de 1983, a fim de 
ser cumprido o proposto. 06) Projeto de Decreto Legisla
tivo n9 20, de 1983, que "aprova o texto do Acordo que 
cria uma Comissão Mista entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Gabone
sa, assinado em Brasília, a 30 de junho de 1982". Rela
tor: Senador Saldanha Derzi. Parecer: favorável. Não hã 
debates, e a Comissão, por unanimidade, aprova o pare
cer do Relator, votando com restrições o Senhor Sena
dor Itamar Franco. 07) Projeto de Decreto Legislativo n'~ 
13, de 1983, que "aprova o texto da Convenção- sobre a 
Eliminação de To"das as Formas de Discriminação con
tra a Mulher, assinado pela República Federativa do 
Brasil, em Nova Iorque, no dia 31 de março de 1981, 
com reservas aos seus artigos 15, parágrafo 49 e 16, pará
grafo {9, alínea a, c, g e h". Relator: Senador Octâvio 
Cardoso. Parecer. favorável. Não há debates, e a ComisM 
são, por unanimidade, aprova o parecer do Relator, vo
tando com restrições o Senhor Senador Itamar Franco. 
Encerrada a apreciação das matérias constantes de pau
ta, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Se
nador Virgílio Távora, que a solicitara, para um esclare
cimento. Com a palavra, Sua Excelência tece comen
tários acerca de uma passagem ocorrida quando do de
poimento do Embaixador José Oswaldo de Meira Pen
na, na reunião da Comissão do dia 31 de agosto próximo 
passado, quando, na -ocasião, ao interpelar o Senhor 
Embaixador, solicitou do mesmo uma definição sobre os 
telex citados no depoimento, se em alguns deles, mesmos 
nos mais reservados, haveria_citaÇão de alguma entidade, 
oll alguma companhia qoe ele achava que estiveSse intro
metida nas negociações referidas pelo depoente. Pois, 
prossegue Sua Excelência, dissera que estava de posse 
dos documentos e não recordava de ter visto qualquer 
menção, e salienta que, realmente, nos documentos que 
tinha lido, não havia tal menção, entretanto, no doeu-
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menta datado de 4 de junho de 1981, existe referência. 
Dessa forma, traziã nesse ·momento essa Coiililnlcação à 
Casa, em forma de r6tíficáção, para que a verdãde paire 
acima de qualquer dúvida que haja a respeito do Embai~ 
xadot Meira Penna e do Itamaraty. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la
vrando eu, Paulo Roberto Almeida Campos, Assis"teõ.te 
da Comissão, a p-reSente Ata, que lida e aproVàda, Serâ 
assinada pelo Senhor Presidente. 

21~ Reunião, realizada em 28 de setembro de 1983 
Ãs onze horas, do dia vinte e oito de setC:Inhfo di iníl 

novecentos e oitenta e três, na Sala de Reuniões da Co
missão, na Ala Senador Nilo Coelho, sob a PresidênCia 
do Senhor Senador Luiz Viana, Presidente, presentes os 
Senhores Senadores Lourival Baptista, João Calmon, 
Amaral Peixoto, Saldanha Derzi, Itamar Franco, Severo -
Gomes, Pedro Simon, Octávio Cardoso e Eriéas Faria, 
reúne~se a Comissão de Relações Exteriores. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Dinarte Mariz, Roberto Campos, 
Virgnío Távora, Marco Maciel e Nelson Caineiro. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente de
clara abertos os trabalhos, dispensando a leitura da Ata 
da reunião anterior, que é dada por aprovada. A seguir, 
passa~se a apreciação das matêrias constantes de pauta, 
sendo apreciados os pareceres sobre as seguintes propo
sições: 1) Projeto de Decreto Legislativo n<~ 21, de 1983, 
que "aprova o texto da ConvenÇão Internacional sobre 
Normas de Treinamento de Marítimos, ExpediçãO de 
Certificados e Serviços de Quarto, adotadã OU:i-ante a 
Conferência Diplomática realizada em Londres nos rUe~ 
ses de junho e julho de 1978, sob os auspícios da Organi~ 
zação Marítima Intergovernamental - IMO". Relator: 
Senador Lourival Baptista. Parecer: favorável. Não há 
debates, e a Comissã_o, por unanimidade, aProva o pare~ 
cer do Relator, votando com restrições o Senhor Sena~ 
dor Itamar Franco. 2) Projeto de Decreto Legislativo n9 
19, de 1983, que "aprova o texto do Acordo di-Coope
ração Cultural, EducaciOnal e TécniCa, assinado entie a 
República Federativa do Brasil e a República Popular 
do Congo, em Brasília, a 7 de julho de 1982".-Relator: 
Senador Octãvio Cardoso. Parecer: favoráveL Não há 
debates, e a Comissão, por unanimidade, aprova o par~ 
cer do Relator, votando com restrições, o Senhor Sena
dor Itamar Franco. 3) Prõjeto de DecretO Le&í.Slativo n9 
16, de 1983, que "iipl-ova o texto do Acordo Comercial 
celebrado entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Popular -do Congo, em 
7 de julho de 1982". Relator: Senador.João Calmon. Pa
recer. favorâvel. Não hã debates, e a Comissão; POr una: 
nimidade, aprova o parecer do Relator, votando com 
restrições, o Senhor Senador Itamar Franco. 4) Projeto 
de Lei do Senado n9 40, de 1980, que "dispõe sobre are
messa de documentos complementares dos tratados, 
convenções e a tos internacionais ao Senado Federal e dá 
outras providências". Relator: Senador Severo Gomes. 
Parecer: favorável, na forma da Emenda n<~ 3-CRE, 
Substitutiva, que oferece. Submetido parecer à discus
são, usa da palavra o Senhor Senador João Calmon, que 
justificando a necessidade de um melhor exame ~obre __ a 
matéria, Solicita vistas ao -pfõjetO; Sendo deferido pela 
Presidência. 5) Projeto de Decreto Legislativo n"' 14, de 
1983, que "aprova o texto do Tratado de Amizade e 
Cooperação entre O Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República Cooperativista da 
Guiana, celebrado em Brasília, a 5 de outubro de 1982". 
Relator: Senador Itamar Franco. Parecer: contrário, na 
forma da Emenda n'l 1-CRE, Substitutiva, que oferece. 
Antes de colocar o parecer em discussão, o Senhor Presi
dente esclarece, que o mesmo jâ fora apresentado em 
reunião anterior, quando durante a discussão, foi dado 
vistas ao Senhor Senador Nelson Carneiro, tendo Sua 
Excelência devolvido o projeto, sem apresentar voto por 
escrito, dessa forma, prossegue a discussãO. NãO liaveri-

do quem queira fazer uso da palavra para discutir, é o 
mesmo submetido à votação, e a Comissão, por maioria 
de votos, rejeita o parecer apresentado, com votO venci
do do_Senhor Senador Itamar Franco. Sendo designado 
para relatar o vencido, o Senhor Senador Saldanha Der-
zi. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la
vrando eu, Paulo Roberto Almeida éampos, Assistente 
da Comissão, a presente Ata, que lida e aprovada, serã 
assinada pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO DE ECONOMIA 

14~ Reunião, realizada em 31 de agosto de 1983 

À:;: dez horas do dia trinta e ~m de aS:osto de míl nove
__ cenh...w __ oitentã-e três, na sala-de reuniões da Comissã9, 

Ala Senador Nilo Coelho, presentes os srs. Senadores 
Roberto Campos, Presidente, Luiz CáVã.lcarite, Gabl-iel 
Hermes, Albano Franco, José Fragelli, Affonso Camar
go, e Pedro Simon, reúne-se a Comissão de EconQ_.!_JÜa. 
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os ~rs. 
Senadores José Lins, Benedito Ferreira, Jorge Kalume, 
João Castelo, Severo Gomes e Fernando Henrique Car
doso. Ao constatar a_existência de número regimental, o_ 
Sr. Presidente declara abertos os trabalhos, dispensando 
a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como 
aprovada. É a seguinte a pauta da reunião: Projeto de lei 
da Câmara n9 25/82- Autcifíza a pessoa física reSidente 
da Amazônia Legal a aplicar inceil.tivo fiscal em Fundo 
para o Desemvolvimento Regio~al. Relator: Senador 
Albã.no Fra~co que apresenta parecer favorável à emen
da- n"' l, de Plenário, oferecida ao projeto. Não há ob
jeção ao parecer, sendo aprovado pela Comissão. Men~ 
sagem n"' 157/83- Do Sr. Prc!sidente da República, sub~ 
metendo à aprovação do Senado Federal, proposta do 
Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizada aPre
feitura Municipal de Cambé (PR), a contratar operação 
de crédito no valor de Cr$ 1. 794.315.000,00. Relator: Se
nador Affonso Camargo, que oferece parecer favorâvel, 
concluindo por um Projeto de Resolução. Não manífes
taçào em contrárío, sendo o parecer considerado aprova
do. Projeto de lei da Câmara n"' 96/81 - Dâ nova ce
dação ao artigo 12 da Lei n'l 6.019, de 3 de janeiro de 
1974, que "dispõe sObre o trã6alho temporário rlas em
presas urbanas". Relator: Senador Gabriel Hermes, que 
apresenta parecer pela rejeição do projeto, que é aprova
do pela Comissão. Projeto de lei da Câmara n'l 33/82-
Torna obrigatória a inscrição-do dístico que especifica 
nas embalagens de bebidas alcoólicas. R~lator: Senador 
Gabriel Hermes, com vista ao Sr. Senador Affonso Ca
marg_o._ o. Relator da matéria oferece parecer pela re
jeiÇão do projeto, que é aprovado pela Comissão, vez 
que o Sr. Senador Affonso Caffiargo não apresenta Voto 
em Separado. Projeto de lei do Senado n'i' 248/81 - Es
tabelece limite ao reajuste dos ·preços dos pràdutos far
macêuticos e -medicamentos. Relator: Senador José Fra
gelli, que emite parecer favorável ao projeto. Usam da 
palavra, para discutir o projeto os Srs. Séilad-ores José 
Fragelli, Gabriel Hermes e por fim o Sr. Senador Rober
to Campos, na qualidade de membro da Comissão. 
Com a palavra ç Sr. Senador Gabriel Hermes manifesta 
opinião que acompanha o pensamento do Relator, por
que segundo S. Ex~. estatísticas recentes mostram que o 
preço dos medicamentos foi o que mais aumentou nesses 
últiffios ãnos, em função, pfincipalmente, da variedade 

- imensa e da disputa entre as vãrias emp-resas produtoras. 
Em aparte, o Sr. Senador José Fragelli lembra à Comis
são o discurso proferido pelo Sr. Senador Bened!to Fer
reira no plenário desta casa, no qual S. Exf- mosfrou que 
houve aumentos de 8 à 12 mil por cento em determina
dos medicamentos. Finalmente o Sr. Senador_Roberto 
Campos considera o projeto em primeiro lugar, interven
cionista em excesso, além de ser praticamente_ i!lviável, 
vez Que grãnde parte dos medicamentos depende de insu-
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mos importados, estando assim sujeitos às oScilações da 
taxa cambial. Destaca, também, que o custo da pesquisa, 
visando a modernização dos medicamentos, ·é giganteS~ 
co, o_ que ãgrava ainda- mais o problema ... A baixa nos 
preços dos medicamentos só virã pelo estabelecimento 
de maior competitividade no mercado, estabelecendo-se 
normas e padronização de remédios fundamentais, mas 
sem Chegai ao grau de interferéncia e punições que o 
projeto sugere, que desencorajaria qualquer indústria a 
permanecer nesse campo", conclui S. Ex• Apôs longo de
bate o Sr. Senador Roberto Campos solicita vista do 

-projeto-, no que é acompanhado pelo Sr:- S-enador 
Gabriel Hermes. Mensagem n"' 156/83- Do Sr. Presi
dente da República, submetendo à aprovação do Senado 
FederaC proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que 
seja autorizado o Governo do Estado do Rio Grande do 
Sul a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
12.742.087.534,29. Relator: Senador José Fragelli, que 
oferece paracer favorável, concluindo por um Projeto de 
Resolução. Não havendo objeção o parecer é considera
do aprovado. Projeto de lei do Senado n'~09/81- Intro
duz alterações_ no Código de Mineração. Relator: Sena
dor Luiz Cavalcante, que emite parecer favorável ao pro
jeto, expondo amplamente as razões pelas quais o leva
ram a opinar favoravelmente. O Sr. Senador Roberto 
Campos solicita vista do projeto. Projeto de lei do Sena
do n9 233/81- Fixa percentual mfnímo para aplicação 
em educação pelas empresas em que o Estado tem parti
cipação acionãria majoritária. Relator: Senador Luiz 
Cavalcante, que apresenta parecer favorável ao projeto. 
Conhecido o parecer do Relator, o Sr. Senador Gabriel 
Hermes solicita vista do projeto, Mensagem n<~l36/83-
Do Sr. Presidente da República, submetendo à apro
vação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da 
Fazenda, para que seja autorízada a Prefeitura Munici
pal de Sumarê (SP), a contratar operação de crédito no 
valor de Cr$ 1.746.558.000,00. Relator: Senador José 
Fragelli, que apresenta parecer preliminar solicitando in~ 
formações ao Poder Executivo. A Comissão aprova o 
parecer apresentado. São adiadas as seguintes matérias: 
PLS n' 235/80, MSF n' 133/83, PLS no 232/81, PLS n• 
241/80, PLC n• 53/81, PLS n' 118/77, PLS no 16(82, 
PLS n<~95/82, PLC nQ 68/83 e PDL nQ 08/83. Nada mais 
havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, 
Frandsco _Guilherme Thees Ribeiro, Assistente da CoM 
missão, a presente Ata, que, lida e aprOVada, será assina
da pelo Sr. Presidente. 

15' Reunião, realizada em 21 de setembro de 1983. 

ÃS- (fei-horas do dia vinte e um de setembrO de miCllo
vecentos e oitenta e três, na sala de reuniões da Comis
são, Ala Senador Nilo Coelho, presentes os Srs. Senado
res Severo Gomes, Vice-Presidente, no exercício da Pre~ 
sidência, José Fragelli, Luiz Cavalcante, Albano Franco, 
Affonso Camargo, Gabriel Hermes, Roberiõ Campos e 
Pedro Sinion, reúne-se a Comissão de Economia. Dei
xam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Sena
dores José Lins, Benedito Ferreira, Iris Célia, João Cas
telo e Fernando Henrique Cardoso. Havendo número 
regimental, o Sr. Presidente declara abertos os trabalhos, 
dispenSando a leitura da Ata da reunião anterior, que_ é 
dada como aprovada. Inicialmente o Sr. Senador SeverO 
Gomes esclarece que está presidindo a presente reunião 
devido ao compromisso assumido pelo Sr. Senador RO
_berto Campos, que no momento profere palestra no 
Simpósio .. Papel do Poder Legislativo numa democracia 
Moderna", que se realiza no Auditório Petrônio Por
tella. PassaMse à apreciação da pauta da reunião: Projetá 
de Lei do Senado n9 16/82- Dispõe sobre a proibição 
de importar alho. Relator: Senador Albano Franco, que 
oferece parecer favorável ao projeto, que é aprovado 
Pela Cõ-missão. Pfõjeto de Lei do Senado nt> 95/82 -
Veda a fabricação ae veículos automotores de passagei
rÕs: coln potência superior a 180 HP, que não sejani'para 



Outubro de I983 

consumo a álcool, e dá outras providências. Relator: Se~ 
nadar Albano Franco, que-apresenta parecer favorável 
ao projeto. Não hâ objeção ao parecer apresentado, sen.:
do aprovado pela Comissão. Mensagem n' 159/83- Do 
Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação 
do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazen
da, para que seja autorizado o Governo do estado do 
Mato Grosso do Sul, a contratar operação de crédito no 
valor de Cr$ 2.878.260.000,00. Relator: Senador Josê. 
Fragelli, que apresenta parecer favorável, concluíndá 
por um Projeto de Resolução. Não há discussão e a Co
missão aprova o parecer apfesentado. Mensagem n' 
136/83- Do Sr. Presidente da República, submetendo 
à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Minis~ 
tro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura 
Municipal de Sumaré (SP), a contratar operação de cré~ 
dito no valor de CRS 1.746.558.000,00. Relator: Senador 
José Fragelli, que apresenta parecer favorável, concluin~ 
do por um Projeto de Resolução, vez que as informações 
solicitadas no seu parecer preliminar foram atendidas 
por intermédio do Sr. Senador Severo Gomes. Não hã 
objeção, sendo o projeto aprovado pela Comissão. A se
guir é apreciado o Projeto de Decreto Legislativo n9 
06/83- Aprova o texto do Acordo Comercial entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República Argelina Democrática e Popular, concluí
do em Brasília, a 3 de junho de 1981. Relator: Senador 
Gabriel Hermes, que oferece parecer favorável ao proje
to, que é aprovado pela Comissão. Projeto de Lei do Se
nado n9 87/83 - Dispõe sobre o tempo de duração da 
conservação de produtos alimentícios industrializados e 
dâ outras providências. Relator: Senador Luiz Cavalcan
te, que oferece parecer favorável ao projeto. A Comissão 
aprova por unanimidade o parecer proferido. São adia
das as seguintes matérias: PLS n9 235/80, MSF nY 
!33/83, PLS n• 232/8I, PLS n• 241/80, PLS n• 53/SI, 
PLS n• 118/77, PDS n• 08(83, PLS n• II4/82, PLS n• 
133/82 e PLC n962/83. Nada mais havendo a tratai
encerra-se a reunião, lavrando eu, Francisco GUilherme 
Thees Ribeiro, Assistente da Comissão, a presente Ata, 
que, lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente. 

COMISSÃO DE SAÚDE 

6• Reuniilo (extraordinária), 
realizada em 21 de setembro de 1983. 

Às dez horas, do dia vinte e um de setembro de mil no
vecentos e oitenta e três, na Sala de Reuniões da Comis
são, na Ala Senador Alexandre Costa, sob a Presidência 
do Senhor Senador MáriQ Maia, Presidente, presentes os 
Senhores Senadores Marcelo Miranda, Almir Pinto, 
Marcondes Gadelha e Lourival Baptista, reúne-se ex~ 
traordinariamente a Cõmissão de Saúde. 

Deixam de comparecer por motivo juStificado, a Se
nhora Senadora Eunice Michiles e o Senhor Senador 
Claudionor Roriz. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente de
clara abertos os trabalhos, dispensando a leitura da Ata 
da reunião anterior, que é dada por aprovada. A seguir, 
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Sua Excelência comunica que a reunião, na forma U_o 
disposto do§ 59 do artigo 153, do Regimerito Interno, se 
destina a conhecêr a redação do pareCer do Relator dÕ 
Vencido, Senador Marcondes Gadelha, ao Substitutivo 
da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado 
n9 188, de 1982, que "altera a redação do artigo 19 da Lei 
n9 6.686, de 1979". Dessa forma, concede a palavra a Sua 
Excelência, para que proceda a sua leitura, o qual con
clui favoravelmente à Emenda Substitutiva apresentada 
pela Câmara dos Deputados, ao Projeto de Lei do Sena
do n9 188, de 1982. Não havendo discussão, é o parecer 
submetido a votos, sendo aprovado, com voto vencido 
do Senhor Senador Almir Pinto. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la
vrandO eu, Paulo Roberto Almeida Campos, Assistente 
da Comissão, a presente Ata, que lida e aprovada, será 
assinada pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL 
14' Reunião. realizada em, 18 de agosto de 1983 

Ãs onze horas do dia dezoito de agosto de mil nove
centos e oitenta e três, na Sala de Reuniões da Comissão, 
na Ala Senador Alexandre Costa, sob a Presidência do 
Senhor Senador Jutahy Magalhães e com a presença dos 
Senhores Senadores Gabriel Hermes, Hélio Gueiros, 
Carlos Chiarelli e Jorge Kaiume, reúne-se a Comissão de 
Legislação Social. Deixam de comparecer, por motivo 
justificado, os Senhores Senadores Altevir Leal, Helvídio 
Nunes, Fernando Henrique Cardoso, José lgnâcio e a 
Senhora Senadora Eunice Michiles. Havendo número 
regimental, o Senhor Presidente declara abertos os tra
balhos dispensando a leitura da Ata da reunião anterior, 
que é dada como aprovada. A seguir, passa-se à apre
ciação das matérias constantes da pauta e, pela ordem, a 
Presidência concede a palavra ao Senhor Senador Jorge 
Kalume para emitir o seu parecer sobre o item um -
Projeto de Lei do Senado n9 5, de 1983, que "altera a ce
dação do artigo 18 e revoga cr artigo 29 da Lei Comple
mentar n9 41, de 22 de dezembro de 1981". Não hã deba
tes, e a Comissão-, por unanimidade, aprova o parecer do 
Relator, que conclui favoravelmente ao projeto. Prosse
guindo, a Presidência esclarece que o Senhor Senador 
Álvaro Dias, Relator do item dois da pauta- Projeto de 
Lei da Cârilara il'i' 20, de 1983, que "altera dispositivo da 
CLT, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio 
de 1943, e dá outras providências"- está ausente, mas 
sendo o seu parecer favorável e não havendo nenhuma 
objeção por p<irte dos membros presentes o mesmo será 
colocado em discussão e votação. Usam da palavra para 
discutir a matéria o_s Senhores Senadores Hélio Gueiros, 
Gabríel Hermes, Carlos Chiarelli e Jorge Kalume. Colhi
do os vptos observou-se o empate de 2 (dois) votos a fa
vor e 2 (dois) votos contrários à aprovação do parecer do 
Relator~ A Presidência esclarece que de acordo com o 
dispositivo regimental o Presidente deVerá desempatar a 
votação, mas como o Relator da matéria não está pre
sente, sugere o adiamento da votação para outra oportu
nidade. Tendo sido apoiado por todos os membros pre-
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sentes, o Senhor Presidente adia a votação da matéria. 
Continuando, a Presidência concede a palavra ao Senhor 
Senador Jorge Kalume para emitir o seu parecer sobre o 
item três da pauta- Projeto de Lei da Câmara n9 44, de 
1982, que ••acrescenta parâgrafo ao art. 835 do Decreto
lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943- CLT". Não há de
bates, e a Comissão, por unanimidade, aprova o parecer 
do Relator, que conclui contrariamente ao projeto. Em 
seguida, a Presidência concede a- palavra ao Senhor Se
nador Gabriel Hermes para emitir o seu parecer sobre o 
item quatro- Projeto de Lei da Câmara Di' 45, de 1983, 
que "considera insalubres as atividades do pessoal em
pregado nos serviços de Limpeza Urbana e Coleta e Des
tino do Lixo e dâ outra~ providências". Depois de ler o 
seu parecer, Sua Excelência, a título de esclarecimento, 
informa à Comissão que o presente projeto jã tinha sido 
objeto de discussão em reunião anterior, na qual solici
tou a sua retirada de pauta para reformular o seu pare
cer, em decorrência das argumentações oferecidas, na 
oportunidade, pelo Senhor Senador Hélio Gueiros, que 
agradece a deferência. Não havendo debates, a Comis
são, por unanimidade, aprova o parecer do Relator, cÍue 
conclui ffiv-OriLvelmente ao prOJeto. Para emitir o parecer 
sobre o item cinco da pauta, a Presidência concede a pa
lavra ao Senhor Senador Jorge Kalume que lê o seu pa
recer sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 9, de 1982, que 
.. faculta ao segurado a retificação do enquadramento 
correspondente a seu tempo de filiação à Previdência So
cial". Usam da palavra para discutir a matéria os Senho
res Senadores Carlos Chiarelli e Gabriel Hermes que so
licita vista do processo, deferida pela Presidência. Conti
nuando, a Presidência esclarece que o Senhor S~nador 
José Ignácio, relator do item seis da pauta- Emenda de 
Plenário n9 I, oferecid-a aõ Projeto de Lei do Senado n" 
198, de 1979, que "disciplina o exercício da Profissão de 
Detetive Particular"- está ausente, mas sendo o seu pa
recer favorável e não havendo nenhuma objeção por par
te dos membros presentes o mesmo, depois de lido, será 
colocado em votação. Logo após a leitura do parecer 
pelo Senhor Senador Hélio Gueiros, a Comissão, por 
unanimidade, aprovã o parecer do Relator. Em seguida. 
o Senhor Presidente informa à Comissão que tem uma 
matéria extra-pã.uta da qu-al é o Relator e, assim sendo, 
solicita ao Senhor Senador Gabriel Hermes para assumir 
a Presidência da Comissão. Assumindo a Presidência o 
Senhor Senador Gabriel Hermes concede a palavra ao 
Senhor Senador Jutahy Magalhães que emite o seu pare
cer sobre as Emendas de Plenário n9S. 1 e 2, oferecidas ao 
Projeto de Lei da Câmara n9 50, de 1983, que "dispõe 
sobre o exercido da profissão de Economista Doméstico 
e dá outras providências". Não há debates, e a Comis
são, por unanimidade, aprova o parecer do Relator, que 
conclui favoravelmente as Emendas 1 e 2, de Plenário, 
com a Subemenda n9 I da Comissão de Constituição e 
Justiça. Esgotada as matérias da pauta e nada mais ha
vendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Luiz 
Cláudio de Brito, Assistente da Coinissão, a presente 
Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Pre
sidente. 
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I - A TA DA 176• SESSÃO, 
EM 11 DE OUTUBRO DE !983 

1.1- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Mensagens do Senhor 
Presidente da República 

-Nos 187 a 189/83 (n's 366 a 
368/83, na origem), restituindo au
tógrafos de projetas de-lei Sãncio
nados. 

- N's 190 a 192(83 (n's 370 a 
372/83, na origem), de agradeci
mento de comunicação. 

1.2.2 - Pareceres encaminhados 
à Mesa 

1.2.3- Requerimento 

- N9 806/83, de desarquiva
mento de proposição que especifi
ca. 

·~sUMÁRIO 

1.2.4 - Discursos do Expediente 

SENADOR JOÃO CALMON 
- Rêativação de CPI para i~vesti
gação de irregularidades no caso 
"Coroa-Brastel". 

SENADOR ROBERTO SA
TURNJNO, como Líder - Plano 
de emergência, elaborado por S. 
Ex' e pelo Senador Carlos Chia
i'eUl, para superar a atU:al crise eco
nômica do País. 

1.3-0RDEM DO DIA 

- Projeto de Lei da Cãmara ~9 
110/83 (n9 946/83, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Senhor Presi
dente da República, que altera a 
Lei n9 6.099, de 12 de setembro de 
1974, que "dispõe sobre o trata
mento tributário de arrendamento 
mercaritil, e dá outiaS pro-Vidên
cias", e o Decreto-lei n~ 1.811, de 

2T de outubro de 1980. Votação 
adiada por falta d~, "quorum". 

-Requerimento n9 793/83, soli~ 
citando urgência para o Requeri
mento n9 784/83, de autoría-ao se
nador Henrique SantiUo, que soli
cita criação de uma Comi-sSão Es
pecial que deverá ser formada de 11 
Senadores e II Deputados Fede
rais, com vigência de 120 dias, para 
discutir e avaliar aspectos do con
texto econômico, social e institu
cional do País. Votação adiada por 
falta d~c "quorum'', 

-:- P:rojeto de J,..ei do Senado o...9 
280f80, de autoria do Senador Ita
mar Franco, determinando que a 
Ordem dos Advogados do Brasil 
opine sobre a escolha de magistra
dos que devam integrar tribunais 
com jurisdição em todo o território 
nacionaL (Apreciação preltminar 
da constitucionalidade). Votação 
adiada por falta d~''quorum". 

SEÇÃO 11 

QUARTA-FEIRA, 12 DE OUTUBRO DE 1983 

CONGRESSO NACIONAL 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos 
termos do art. 55,§ l~', da Constituição, e eu, Nito Coe
lho, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N' 78, DE 1983 

Aprova o texto do Decreto-lei n9 2.043, de 07 de 
julho de 1983, que "aumenta as representa~ões men
sais dos membros do Tribunal de Contas do Distrito 
Federal". 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n9 
2.043, de 07 de julho de 1983, que "aumenta as represen
tações mensais dos membros do Tribunal de Contas do 
Distrito Federal". 

Senado Federal, lO de outubro de 1983 - Senador 
Nilo Coelho, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos 
ten'lOS do ?tt. 55,§ l~', da C~:m_stituiçãà~ e eu, Nilo Coe
lho, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N' 79, DE 1983 

Aprova o texto do Decreto-lei n~' 2.044, de 07 de 
julho de 1983, que "concede isenção do Imposto de 
Importação e do Imposto sobre Produtos Industriali
zados nos casos que especifica''. 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n9 
2.044, de 07 de julho de 1983, que "concede isenção do 
Imposto de Importação e do Imposto sobre Produtos In
dustrializados nos casos que especifica". 

Senado Federal, lO de outubro de 1983. - Senador 
Nilo Coelho, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos 
termos do art. 55,~ 19, da Constituição, e eu, Nilo Coe
lho, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N' 80, DE !983 

Aprova o texto do Decreto-lei n~ 2.047, de 20 de 
julho de 1983, que .. institui empréstimo compulsório 
para custear auxílio exigido em decorrência de cala
midade pública". 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n9 
2.047, de 20 de julho de 1983, que "institui empréstimo 
compulsório para custear auxílio exigido em decorrência 
de calamidade pública". 

Senado Federal, lO de outubro de 1983 . ...,.... Senador 
Nilo Coelho, Presidente. 
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EXPEDIENTE 

CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

AIMAN GUERRA NOGUEIRA DA GAMA 

Diretor-Gerol do Senado Federal 

ALOISIO BARBOSA DE SOUZA 

Diretor --executivo 

LUIZ CARLOS DE BASTOS 

Diretor Industrial 

RUDY MAURER 

Diretor Administrativo 

- Projeto de Lei do Senado n~' 

39/83, que autoriza o Poder Execu
tivo a conceder um abono de emer
gência de 70% para os servidores 
públicos federais, e dá outras pro- ' 
vidências._ (Apreciação preliminar 
da constitucionalidade}. Votação 
adiada por falta de;._ "quorum". 

-Projeto de Lej do Senado n"' 

SENADOR JOSE LINS- Posi
cionamento da Liderança favorável 
ao Projeto de Lei da Câmara n~' 
110/83. 

SENADOR PASSOS PORTO 
- "Dia do Engenheiro AgronO
mo". 

70/83, de autoria do Senador Nel- __ SENADOR-VIRGILIO TÃVO-
son Carneiro, que estabele10:e cri
tério e !imite para os reajustes dos 
preços de ingressos· de jogos de fu
tebol. (Apreciação prelíminar da 
constitucionalidade). Votação adia
da por falta de "quorum". 

- Projeto de Lei do_ Senado n~' 

21 /83,_ que dispõe sobre a redução 
do preço do álcool para venda a 
proprietários de veículos de aluguel 
empregados no transporte indivi
dual de passageiros, m·ediante 
subsidio, nas condiçõeS que especi
fica. (APredãçào preliminar da 
constitucionalidãde)_; Vo"tação adia
da por falta de "quorum". 

- Projeto de Lei do Senado_ n~' 

337/81, de autoria da Comissão 
Especial do Júri Popular, que alte
ru dispositivo do Código de Proces
so Penal. Discussão sobrestada, por 
falta de. "quorum", para votação 
do Requerimento n~ 800/83. 

1.4- DISCURSOS APOS ~A 
ORDEM DO DIA 

SENADOR ITAMAR FRANCO 
- Apelo à Liderança do Governo 
no sentido da rejeição do Projeto 
de Lei da Cãmara_n~> l 10/83, cons
tante da _Ordem do Dia. 

RA, como Líder- Explicações re
lativas à ação governainental no 
chamado Condomínio Barro Pre
to, tendo em- vista dtiii.úncias for
muladas em discurso pelo Sr. Álva
ro Dias. 

SENADOR HELIO 
GUEIROS- C:êiflSlderações sobre 
estudos da Comissão do PDS que 
prepara sugestões alternativas à 
política econômica do Governo. 

SENADORA !RIS CELIA ~
Defesa de prioridade para projetas 
que menciona, visando a solução 
do problema de energia elétrica no 
Estado do Acre. 

SENADOR JOSE LINS- Re
gulamentação, pelo Senhor Presi
dellte da RePública, do Decreto-lei 
n9 2.032/83, que trata do ressarci
mento de prejuízõs nos )nvestimen
tOs para o aproveitamento dos re
cur-SOs híd-riCOs do Nordeste. 

SENADOR 
MULLER- Conferência dO-Go
vernador Tancredo Neves, feita no 
Instituto Joaquim Nabuco-, Sob o 
tem<l ""Análise dos resultados elei
torais de 1982". 
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SENADOR LOURIVAL BAP
TISTA - Iriauguração do Centro 
de Pesquisa e Ex tensão Pesqueira 
do Nordeste- CEPENE. 

SENADOR RAIMUNDO PA
RENTE- Apelo a autoridades do 
Governo no sentido de que seja au
torizado aumento no preço da bor~ 
racha, 

SENADOR JOÀO CALMON 
- Recondução do empresário An
tôniO de Oliveira ·santos à presi
dência da Confederação NaCional 
do ComérciO~ 

1.5- DESIGNAÇÃO DA OR
DEM DO DIA DA PRÓXIMA 
SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

2- DISCURSOS PRONUN
CIADOS EM SESSÃO ANTE
RIOR 

Dos Srs. Henrique SantHlo e Ita
mar Franco, proferidos na sessão 
de 10- 10-83. 

3- RETIFICAÇÃO 

5- MESA DIRETORA 

6- LIDERES E V ICE
LIDERES DE PARTIDOS 

7 - Composição das Comissões 
Permanentes 

SENADO FEDERAL 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso- IV, da Constituição, e eu, Nilo Coelho, 
Presidente, promulgo a seguinte. 

RESOLUÇÃO No 345, DE I983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Mauá, Estado 
de São Paulo, a contratar opera~ào de crédito nova
lor de Cr$ 1.746.558.000,00 (um bilhão, setecentos e 
quarenta e seis milhões, quinhentos e cinqüenta e oito 
mil cruzeiros). 

Art. IY É a Prefeitura Municipal de Mauá, Estado 
de São Paulo, nos termos do art. 2~> da Resolução n~' 93, 
de li de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
1.746.558.000,00 (um bilhão, setecentos e quarenta e seis 
milhões, quinhentos e cinqUenta e oito mil cruzeiros), 
correspondentes a 600.000 UPCs, considerado o valor 
nominal da UPC de Cr$ 2.910,93 (dois mil, noveceritos e 
dez cruzeiros e noventa e três centavos), vigente em ja
neiro/83~ junto ao Banco do Estado de São Paulo SjA, 
este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacio
nal da Habitação- BNH, destinada à complementação 
de obras do Projeto CURA, na sede do Município, obe
decidas as condições admitidas pelo Banco Central do 
Brasil no respectivo processo. 

Art. 2Y Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, ll de outubro de 1983. - Senador 
Nilo Coelho, Presidente. 

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

RESOLUÇÃO No 346, DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso do 
Sul a contratar opera~ão de crédito no valor de Cr$ 
2.878.260.000,00 (dois bilhões, oitocentos e setenta e 
oito milhões, duzentos e sessenta mil cruzeiros). 

Art. 111 E o Governo do Estado de Mato Gross-o do 
Sul, nos termos do art. 2Y da Resolução n~' 93, de 11 de 
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a con
tratar operações de crédito no valor global de Cr$ 
2.878.260.000,00 (dois bilhões, oitocentoS e seteritã e oito 
milhões, duzentos e sessenta mil cruzeiros), correspon
dentes a 1.200.000 UPCs, considerado o valor nominal 
da UPC Qe CrS 2.398,55 (dois mil, trezentos e noventa e: 
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oito cruzeiros e cincoenta c cinco centavos), vigente pa:ra 
o 4<:> trimestre de 1982, junto ao Banco do Estado de 
Mato GrossoS/A, este na qualidade de agente financei
ro do Banco Nacional da HãbTiação- BNH, destinadas 
à integralizução do FAE-MS, como complementação 
aos recursos do Estado, em contrapartida aos do BN H 
(subprogra.mas REFINAG/REFINESG), para comuni
dade de grande c médio portes; recomposição dessa inte
gralizaçào~ e garantir recursos adicionais ao Estado para 
atender ao abastecimento de água às comunidades_de pe
queno porte, obedecidas as condições admitidas pelo 
Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2<:> Esta Resolução entra· em -vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, li de outubro de 1983. - Senador 
Nilo Coelho, Presidente 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos ternlos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Nilo Coelho, 
PreSidente, promulgo a -seguinte 

RESOLUÇÃO N' 347, DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Riachuelo, Es
tado do Rio Grande do Norte, a contratar operação 
de crédito no Valor de Cr$ 7.678.943,63 (sete mi
lhões, seiscentos e setenta e oito mil, novecentos e 
qu~rcnta e três cruzeiros e sessenta e três centa\'OS ). 

Art. ]9 1: a Prefeitura Municipal de Riachuelo, Esta
do do Rio Grande do Norte, nos termos do art. 29 daRe
solução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Fe
deral, autorizada a contratar operação de_crédito no va
lor de Cr$ 7.678.943,63 (sete milhões, seiscentos e setenta 
e oito mil, novecentos e quarenta e três cruzeiros e ses
senta e três centavos), correspondentes a 4.099 ORTNs, 
considerado o valor ilominal da ORTN de Cr$ 1.873,37 
(um mil, oitocentos e setenta e três cruzeiros e trinta· e 
sete centavos), vigente cm jqnho/8~ ju'i1to à Caixa Eco
nómica 9ederal, mediante a utilização de recursos do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Socíal - F AS, 
destinada à construção de um Centro de AtiVidades 
Múltiplas para o desenvolvimento do artesanato, naque
le Municfpio, obedecidas as condições admitidas pelo 
Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra _em Vigor na: data de 
sua publicação. 

Senado Federal, 11 de outubro de 1983. - Senador 
Nilo Coelho, Presídente 

Ata da 176~ Sessão, 
em 11 de outubro de 1983 

I~ Sessão Legislativa Ordinária, 
da 47~ Legislatura 

Presidência do Srs. A/mir Pinto 
e Martins Filho 

ÀS 14 HORAS E 30 M/NUTOS"."ACllAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

I ris Célia- Mário Maia- Fábío Lucena- Raimlfn
do Parente- Hélio Gueiros- Alexandre Costa- Jusé 
Sarney- Alberto Silva- Almir Pinto- José Lins
Virgílio Távora -Carlos Alberto- Milton Cabral
Nilo Coelho - Lourival Baptista - Passos Pôrto -
Luiz Viana - João Calmon - Roberto Saturnino -
Itamar Franco - Benedito Ferreira - Henrique San
tillo- Gastão Müller- Pedro-SiinO"ii-~ OctáviO Car~ 
doso. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

--u-sR. PRESIDENTE (Almi~ Pinto)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 25 Srs. Senadores. Ha
vendo númÚo regimenta~~ de:cJaro aberta a sessão. 

Sob a proteçào de Deus iniciamos_ nossos trabalhos. 
O Sr. J9-Secretário procederá à leit-ura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafos de Projetas de Lei sancionados: 
N9 187/83 (n9 366/83, na origem), de lO do corrente, 

referente ao Projeto de Lei da Câmara n9 83, de 1983 (nç 
__ 6.23.9 /.83. na Casa de origem),- que -autoriza o De-parta
mento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS, 
Autarquia vinc-ulado ao Ministério do Interior, a doar o 
i.móvel que menciona, situa<:!o no Mupicípio de Cariús, 
no Estãdo do Ceará. 

(Projeto que se transformou na -Le_i_ ~9-1.127, de 10 de 

outubro de 1983), 
NQ 188/83 (n9 367/83, na origem), de 10 do corrente, 

referente ao Projetó de Lei da Câmara n9 85, de 1983 (n9 
8/83, na Casa de õrigem), que autoiiza o fnstituto Na
cional de Colonização e Reforma Agrária- INCRA a 
doar o imóvel que menciona. 

(Projeto que se transformou na Lei n9 7.128, de 10 de 
outubro de 1983). 

N9 189/83 (ni> J68/83, na origeni), de lO do corrente, 
referente ao Projeto de Lei da Câmara nç 88, de 1983 (n9 
190(83, na Casa de origem), que concede pensão especial 
a Abigail Lopes, companheira do ex-sertanista Francisco 
Furtado Soares de Meireles. 

(Projeto que se transformou na Lei nq 7.129, de 10 de 
_outubro de 1983). 

De ãgradecimento de comunica~ào: 
N'i' 190/83 (n9 370/83, na origem), de 10 do corrente, 

_ relativa à prorltuigação da Resolução n9 341. de 1983. 
N'i' 191/83 (n9 371/83, na origem), de 10 do corrente, 

relatíva à aprovação das matérias constantes das Mensa
- gens da Presidência da República n'i's 432, de 1981; 67, 

217, 233 e 279, de 1983. 
N9 192/83 (n"' 372/83, na origem), de 10 do corrente, 

relativa à aprovação das matérias constantes das Mensa
gens da Presidéncia da RepúbliCa n9s 184 e 187, de 1983. 

P AllliCERES 

PARECERES N•s 880 E 881, DE 1983 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 159, de 1983, 
que -"institui o 1~ de outUbro como "Dia Nacional do 
Vereador". 

PARECER N• 880, DE 1983 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

RELATOR: senaâor PedrO Simon 
De autoi'ia do nobre Senador Passos Pórto, o projeto 

sob exame institui o 19 de outubro como o:~'Dia Nacio
nal do Vereador", respaldando-se em brilhante e subs
tanciosa justificação. 

A idéia harmoniza-se com a Constituição e a nossa es
trutura jurídica, só merecendo os maiores encômios, 
quanto ao mérito, pela homenagem que presta aos in
cansáveis Ver_eadores brasileiros, que formam, no seu 
conjunto, o inesgotável celeiro dos nossos homens públi-

-- cos, forjados nas lutas diuturnas em prol do interesse 
público. 

- Em relação à técnica legislativa, há (alha que nos cabe 
corrigir: o parágrafo único do art. ]9 do projeto determi
na qUC "aS Cãffia-ras e Prefeituras rviui1iciapais promove· 
rào iniciativas que, de qualquer forma, comemorem a 
efemérícfe..-.. Nii-áiea federal, o Congressista pode insti
tuir o "Dia Nacional do Vereador", mas não-pode legis
lar para os Munictpios, determinando~lhes atribuições. 
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Seria invadir-lhes a competéncia, além do preceituado 
pela Constituição. 

Nesse sentido, vamos propor emenda que transforma 
o "jus impedi" do referido§ único em norma autorizati~ 
va. Não lhe altera, porém, o conteúdo, nem os seus jus
tos objetivos. 

Isto posto, ::.omos favoráveis à aprovação do PLS nQ 
159/83, através da seguinte 

EMENDA- CCJ 

Dê_~se- ao§- único do _art. ]9 do projeto a seguinte re
daçào: 

"Parágrafo únicO - Nesse dia, as -Câmaras e 
Prefeituras Municipais poderão promover iniciati
vas que comemorem a efeméride." 

Este o meu parecer. 
Sala da Comissão, 28 de setembro de 1983.- Murilo 

Badaró, Presidente - Pedro Simon, Relator - Servero 
Gomes - Guilherme Palmeira - Hélio Cueiros - Pas
sos Pôrto- Alfredo Campos- José Fragelli. 

PARECER N' 881, DE 1983 
Da Comissão de Educa4;ào e Cultura 

-RELATOR: Senador Gastão Müller 
O eminente Sena_dor Passos Põrto apresentou o pre

sente projeto que "institui o I Q de outubro como "Dia 
Nacional do Vereador". 

Pretende-se, com a medida, prestar "as mais justas ho
menagens aos Vereadores Brasileiros e ao Lfder munici
palista JOVINO KONDER DOS SANTOS, um bata
lhador incansável pela providência por nós pleiteada", e 
que foi objeto de diversas proposições similares, 
destacando-se a de nossa autoria, quando exercemos o 
mandato de Deputado em 1977. 

Naquela oportunidade, proferimos substancioso pro
nullciamento, justificando a matéria e que, em parte, ire
mos transcrevê~! o, a seguir: 

"Senhor Presidente, Senhores Deputados, a acão 
_ governamental na âr_ea do ]viunicípio, no Brasil, 

ainda é precária. Nota-se-que o Município está qua
se excluído dos planos da organização nacional, em 
decorrência da falta de uma clara definição formal 
do papel do Município, na história política constitu
cional brasileira. 

Se fizermos um retrospecto à luz das Consti
tuições brasileiras e suas reformas, vamos encontrar 
o seguinte quadro: A Constituição de 1891, as Cons~ 
tituições de 1934 e 1946, bem como a reforma Ber
nardes de 1925/26, ao garantirem o prindplo da au
tonomia. municipal, aboliram o centralismo impe
rial, objetivando, naturalmente, permitir às insti
tuições municipais m"elhores éon-dições de vida e re
vitalização, visando outrossim a dar capacidade de 
ação e decisão, no âmbito municipal. Esse condicio
namento levaria o Município a uma atUaçã.o enérgi
ca e marcante. Infelizmente, esse fato não ocorreu. 
Esperamõs que com o tempo chegar-se-á a definir, 
concreta e definitivamente, a funçãos relevante do 
Município, na execução de plar1:9 __ e programas na
cion-ais. Mas, Senhor Presidente, Senhores Deputa
dos, a minha presença nesta tribuna visa a analisar, 
dentro do possível, a atuaÇão de um elemento bási
co da vida do Município em todos os sentidos, oVe
reador. 

O que será o Vereador? Vereador vem do verbo 
"verear .. conforme Constâncio. Tem o sentido de 
verificar, vigiar sobre a boa política da terra, reger, 
cuida" r do bem público, governar. Vereador significa 
"pessoa Que vereia", ou seja, cidaq.ão que tem a in
cumbência de viiiar pela comodidade, bem-estar e 
sossego dos municípios, Vereação seria, portanto, o 
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lugar de verear, ou o conjunto dos Vereadores no 
exercício das suas funções. 

Atualmente, no entanto, no Brasil, o sentido to
mou novo rumo. Modernamente o Vereador é o 
membro da Câmara. dos Vereadores, o legislador 
muriícipal. Vereador consideramos aquele que ve
reia, isto é, O homem público, eleito pelo voto direto 
e popular, que administra a áreãtnunicj:>al, hãrm-o
nicamente, com o Poder Executivo do Município. 

Relembrando o passado, vamos notar que oVe
reador, na antiga Roma, era denominado Edil. 

uA palavra Edil, equivalente ao vocábulo Verea
dor, teve orig~ na velha administração romana. 
Os edis, a princfpio, escolhidos entre a plebe, esta
vam subordinados aos tribunos e faziam executar aS 
suas sentenças. Posteriormente foram criados mais 
dois cargos de Edil, a serem preenchidos pelo patri
ciado, eleitos nos comíCios pelos tribunos e gozando 
de disfiilções honoríficas. Os quatro edis, escolhidos 
entre a plebe e os patrícios, tinham a administração 
da política da cidade; cuidavam da salubridade e do 
"Ciesempedimimto das vias públicas, bem como da 
conservação dos _edifícios. 

Os edis tinham também de cuidar ~o abasteci
mento da cidade, vigiando para que 91 trigo fosSe 
ven~ido a pr:ç~ moderado; verifica'í4m o peso e 
med1das, repnmmdo as constravençÇ'es por edictos 
que promulgavam. Tiveram ainda ern matéria de 
venda de escravos e de animais domésticos, de to
mar medidas para proteger os compradores contra 
as fraudes de que eram vítimas e; especialmente de 
criar os regulamentos denominados "edilicianõs", 
que serviram para reprimir os vícios ocultos. Final
mente, os edis foram encarregados da organização e 
do policiamento dos jogos públicos. Davam militas 
vezes espetáculos à sua custa, o que era para eles um 
meio de adquirirem pOpularidade e alcançarem as 
mais altas magistraturas. Mais tarde, sob o Império, 
as atribuições dos edis passaram, sucessivamente, 
para os preteres questores, e, afinal, para o Prefeito 
da Cidade." 

"Senhor Presidente, Senhores Deputados, após 
um pequeno resumo histórico da iinprirtâncía- do 
Vereador no passado e a sua responsabilidade no 
presente, faço as seguintes considerações ainda, pro
curando dar ênfase ao valor do Vereador, pelo me
nos nos países democráticos. O_Vereador é o alicer
ce da vida polítiCa nacio-nal. Sem a atuação eficie-nte 
nas bases, talvez os regimes democrátic;os se extin
guiriam. É o Vereador que mantém o contato direto 
com o eleitorado, trazendo às comunidades que re
presentam o apoio moral e às vezes material, levan
do aos escalões superioes pOlíticos e administrativos 
as aspirações máximas dos Municíj:iios. t:: natural, é 
urgente, Senhor Presidente, Senhores Deputados, 
que se. valorize o trabalho árduo e eficiente dos Se
nhores Vereadores. Não é jusfo, não é democrático, 
manterwse o dispositivo-CCúlStitucional que proíbe a 
remuneração dos Senhores Vereadores. 

A atual situação criou uma classe privilegiada 
dos Senhores Vereadores, ou seja, aqueles que exer
cem mandatos nas capitais ou cidades cOm inais de 
200- mil habitantes. Por que esse privilégio? 

Não serão bons Vereadores aqueles que exercem 
mandatos nos pequenos 'munic[pios, muitas vezes 
pequenos em termos de população, mas enormes na 
vastidão territorial? 

Será, Senhor Presidente, que o mandato de um 
Vereador numa Capital de Estado, ou numa cidade 
de mais de 200 niil habita_ntes_imptica numa hierai
quia no valor do mandat_o, distribuindo-lhe peso es
pecífico? 

Essa medida, se não me engano, é antidemocráti
ca. Democracia é igiJ:aldade de direitos·; iepele igual
mente, a criação de privilégios. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Democracia é oportunidade para todos ascende
ram às mesmas posições, mesmos encargos, obri
gações e direitos, bem como às mesmas vantagens. 
O privilégio é antidemocrático. Vereadores remune
rados e outros sem remuneração é estabelecer-se 
privilégios, que se considera fora dos ditames de 
uma sadia ordem democrática. Se não temos força, 
no momento, para atingir o Objetivo, exterminando 
o _referido privilégio, sente-se a necessidade de que 
pelos menos a classe política, à quQl rile honro de 
pertencer, presta uma homenagem ao Vereador bra
sileiro. 

S1: a famflia é a base indestrutível d_a organização 
social, o Vereador é o aliCerce iridiscutivel da orga
nização política de um p"afs democráfico e civiliza
do. 

Apresento hoje, Senhor Presidente, Senhores De
putados, um projeto que estabelece o diã-19 de ou
tubro como o "Dia do Vereador Brasileiro". Assim 
o faço inspirado na idéia do Senhor Doutor Enio 

_Maldonado, ilustre Vereador, _9<i:cidade de __ Cáceres, 
em Mato Grosso, que conseguiu aprovar uma lei, 
nesse sentido, naquela Calenda Câmara, tendo obti
do a adesão de várias Câmaras de Vereador!!S de 
Mato Grosso e solidariedades de outras do Brasil 
inteiro. 

O Brasil, nação que se estrutura numa forma de
morá_tica de governo, não poderia deixar de prestar 
uma significativa homenagem àqueles que se consti
tuem alicerce sólido, sustentando o arcabouço civil 
da _nação_ 

Leio, Senhor Presidente, Senhores Deputados, 
para que conste dos Anais, o projeto que, na hora 
oportuna, apresentarei aos Senhores Deputados. 

Institui o "Dia do Vereador" 
(Do Senhor Gastão Müller) 
Art. J9 Será o dia 19 de outubro o "Dia do Ve

reador" 
Art. 29 Entrará esta lei em vigor na dta de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

A Douta Comissão de Constituição- e Justiça emitiu 
parecer favorável ao projeto, propondo, ainda, "emenda 
que transforma o "jus impedi" do referido § único em 
norma autorizativa. Não lhe altera, porém, o conteúdo, 
nem seus justos objetivos". 

No aspecto que compete ao âmbito desta Comissão 
sOmos- favoráveis ao Projeto com a emenda da Comissão 
de Constituição e Justiça. 

Sala da Co~issão, 6 de outubro de 1983. -João Cal
mon, Presidente- Gastão Müller, Relator :Álvaro Dias 
- Aderbal J urema - Octávio Cardoso. 

PARECERES NoS 882, 883 E 884, DE 1983 

Sobre O Projeto de Lei do Senado n" 24, de 1980, 
que Hestabelece que a ordem de preferência para a 
concessão da pensão civil, será também aplicada na 
pensão militar". 

PARECER No 882, DE 1983 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Nelson Carneiro 
o·arl7" da Lei n" 3.765, de 4 de maio de _1960, que dis~ 

põe sobre as pensões militares, assim rela: 

"Art. 79 A pensão militar defere-se na seguinte 
ordem: 
I- à viúva: 
II --aos filhos de qualquer condição, exclusive os 

do sexo masculino, que não sejam interditos ou in
válidos; 

III- aos netos, órfãos de pai e mãe, nas con
dições estipuladas para os filhos; 
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IV -à mãe viúva, solteira ou desquitada, e ao 
pai inválido ou interdito; 

V -às irmãs germanas e consangafneas, soltei
ras, viúvas e desquitadas, bem como aos irmãos, 
menores mantidos pelo contribuinte, ou maiores in
terditos ou inválidos; 

VI- ao beneficiário instituído, desde que viva na 
dependência do militar e não seja do sexo__m_a_s_culino 
e maior de 21 anos, salvo se for interdito ou inválido 
permanentemente.'' 

A Lei Orgânica da Previdência Social, ao dispor sobre 
os dependentes do segurado, de modo diversO os enume
ra: 

"I- a esposa, o marido inválido, a companheira, 
mantida há mais de cinco anos, os filhos de qual
quer condição menores de dezoito anos ou inváli
dos, e as filhas solteiras de qualquer condição, me
nores de 21 anos ou inválidas; 

II- a pessoa designada, que, se do sexo masculi
no, só poderá ser menor de 18 anos ou maior de 60 
anos ou inválida: 

III- o_ pai inválido e a mãe; 
IV- os irmãos de qualquer condição, menores 

de 18 anos ou inválidos, as irmãs solteiras de qual
quer condição, menores de 21 anos ou inválidas." 

O Projeto de Lei do Senado n" 24, de 1980, entende 
que "nada (há) mais justo do que dar tratamento igual a 
situações _análogas", e daí sua preocupação de também 
colocar, na disciplina da pensão militar, no mesmo pé-de 
igualdade, "a viúva e os filhos de qualquer condição, ex
clusive os maiores do sexo masculino, que não sejam in
terditos ou inválidos". 

A tratar igualmente as duas situações, a proposição, a 
meu ver, deveria reproduzir integralmente o item I do 
art. 11 da LOPS, que, entre _os primeiros beneficiáríõs, 
inclui a companheira, mantida há mais de cinco anos. A 
situação das filhas maiores é de modo desigual tratado 
nos dois .estatutoS legais. Em regra, a filha do operário 
está menos habilitada para enfrentar os encargos da vi
da, depois de morto o pai, do que a filha do militar, ge
ralmente melhor instruída. Como se vê, o tratamento 
igual, mesmo aprovado o Projeto, não seria alcançado. 
A Lei n9 4.069, de 1962, assegura ao servidor público, 
por exemplo,_ indicar como sua beneficíãria a compa
nheira de mai.s de cinco anos, desde que exista impedí
mento para o matrimónio. Em seu art. 21, do mesmo 
modo regulB. o salário-firnília da companheira. COmeça 
a surg"ir uina interpretação perigosa e-íiülc"bitável, depois 
da vigência_ do divórcio, aLegando a possibilidade de as 
uniões à margem da lei sob o seu pálio se abrigarem. 
Mas não Se leva erii conta o egoísmo masculino, que im
pede, com prejuízo das companheiras, que, cessado o im
pedimento legal, se realize o sonhado casamento. Ao 
lado disso, a Justiça Gratuita ·não está preparada para 
atender, com brevidade, aos pedidos de divórcio, e as 
ações sem custas penam mais que as almas do Purga
tório. Começam a sofrer as conseqüêricias as coinpanheí
ras, que, antes amparadas pelo impedimento matrimo
nial, temem hoje que a ele não mais se possam arrimar, 
como se delas, e somente delas, dependesse a legalização. 
Ocorre, também, que a Lei do DivórCio é recente, anti
gos desquitados dela ainda não se podem valer, e outros, 
e muitos, aguardam que se dê ao art. 40 ajusta interpre
tação, já acolhida por vários julgados, que entendem que 
o prazo de separação de fato deve ter começado antes de 
28 de Ju!'Jho de 1977, e não que os cinco anos naquela 
data jã se hajam esgotado. 

Essas considerações se me aftguraram pertinentes ao 
examinar a proposta do ilustre Senador Franco Mo_nto
ro. A fazer analogia, deveríamos realizá-la por inteiro: E 
como o obStáculo do parágrafo único do art. 165 da C_a_r
ta Constitucíórial impede que o Legislativo conceda às fi-
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lhas maiores do trabalhador os mesmos bcneftcíos aufe
ridos pelas filhas dos milit~res, não há como igualar as 
situações. Num País onde as leis previdenciárias deve
riam ser as mesmas para todos, o possível é continuar 
clamando pelos direitos das filhas do trabalhador, em 
vez de_ modificar a situação das filhas do-militar. 

Diga-se ainda que às filhas do militar- revertem a pen-
são recebida pela viúva, situação que não ocorre com as 
filhas do contribuinte da Previdência." Social. Mas só por 
morte da viúva. Nesse passo, o Projeto se me afigura in
justificável, já que se sacrificaria o padrão de vida da viú
va do militar, em benefíciO de filhas maiores, mesmo ca
sadas, e com ela concorrentes. 

Mas o Projeto, ao alçar o item I "os filhos de qualquer 
condição, exclusive os maiores do sexo masculino", es
queceu, se desejava criar analogia com o disposto na 
LOPS, de incluir, como jâ foi dito, entre os primeiros be
neficiários do militar, na falta de viúVa, a companheira 
mantida há cinco anos. Um levantamento nas Dii·etó~ 
rias de Pessoal dos Ministérios MHitares daria conta da 
relevância desse problema, que se estende em justifi
cações e-ações judiciais. Creio que ê hora de atender-se a 
essas senhoras que, sem qualquer garantia legal, deram 
anos de vida, de sacrifícios, de colaboração aos compa
nheiros que, desaparecendo, nada lhes deixam, muitas 
vezes no rigor da velhice. 

O Projeto não aumenta despesa._ Não há assim ve
dação constituciorial que proíba seu curso. Mas, ao dar
lhe meu voto favorável no mérito, o faço, pelos motivos 
acima expostos, nos termos da presente: 

EMENDA N• 1-CCJ 
(SUbstitutivo) 

LEI DO SENADO N• 24, DE 1980 

Dá nova redação ao item I do artigo 7'1 da Lei n<1 
3.765, de 4 de maio de 1960. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Dê-se ao item I do art. 79 da Lei n9 3.765, de 

4 de maio de 1960, a seguinte redação: 

"I- a viúva e, em sua falta, a companheira há 
cinco anos. 

Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art.. 39 Revogam-se as disposições em contráriO. 
Sala das Comissões, 7 de maio de 1980.- Henrique de 

La Rocque, Presidente. -Nelson Carneiro, Relator.
Tancredo Ne\'es - Helvídio Nunes - Almh_· Pinto -
Aderbal Jurema- Bernardino Viana - Moacyr DaUJJ. 

PARECER N• 883, DE 1983 

Da Comissão Oe-Legislação Social 

Relator: Senador J aison Barre-to 

De autoria do ilustre Senador Franco Montara, o pre
sente projeto de lei vem a exame desta Comissão já com 
parecer favorável da douta Comissão de_Constituição e 
Justiça, nos termos do substitutivo apresentado. 

A proposição tem por escOpo-alterar a redação do ar
tigo 7<} da Lei n~ 3.765, de 4 de- maio de 1960, que disjiõe 
sobre as pensões militares. 

o artigo 79 trata dos beneficiãí-ios e -sua habilitado e 
estabelece a ordem de preferênCia. 

O projeto, apenas adita ao item I do art. 79 o preceito 
do item II, isto é, torna beneficiãríos ria inesma ordeiii de 
preferência a viúva e o-s filhoS-de qualquer condiÇão; ex
cluídos os maiores do. sexo masCulino, que não sejam- ln
terditos ou inválidos. 

AglomeranHe, assim, em igualdade de condições; a 
viúva e os filhoS de qualquer condição, excetuadoS os 
maiores, masculinos, que não sejam interditos ou invâlí
dos. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O-projeto, em si, modifica Para ri1elhor mas não atinge 
o seu real objetivo, qual seja o de sanar as anomalias de 
direito contidas no contexto legal, além de incorrer em 
falha de técnica legislativa. 

A Comissão de Constituição e Justiça contudo, apre-
sentou substutivo,- o qual, tecnicamente mais perfeito, 
ii larga a faixa dos beneficiários, com ã inclusão da c_om
panheir"a miiiltíd"a há cinco anos. NãO inoaifica _a ordem 
de preferência e não corrige a distorção vigorante, ao 
mail ter o preceito do item II que exclui os maiores capa~ 
ú::s do Sexo masculino e mantêm os equivalentes do sexo 
feminino. 

Corrigir, no entanto, tal anomalia, importa em modiR 
ficar a estrutura da nossa legislação previdenciária e, 
mesmo, civil, onde os direitos ora pendem a favor da 
mulher, ora em beneficio do homem. 

Concluímos, assim, pelo substitutivo apresentado que 
preserva o espírito do projeto e melhora o texto da lei. 

Isto posto, opinamos pela aprovação do projeto, na 
forma da emenda n9 1-CCJ. 

Sala das Comissões, 28 de agosto de 1980.- Helvídio 
Nune-s, Presidente-- Jaison Baireto, Relator- Jutahy 
Magalhãe-s - Franco Montoro - Aloysio Chaves -:-
Humbe-rto Lucena. -

PARECER N• 884, DE 1983 

Da Comissão de Finan~as 

Relator: Senador Pedro Simon 

Originalmente, o projeto em tela, apresentado pelo en
tão Senador Franco Montara, sugeria a inclusão, na 
mesma ordem de preferência atribuída à viúva, dos fi
lhos de qualquer condição, excetuados os do sexo mas
culíno não interditos ou inválidos, para o efeito de per
cepção da pensão mil~tar disciplinada pela Lei nf} 3.765, 
de 4 de maio de 1960. 

Com _isso pfete!ndia o ilustre autor equiparar as filhas e 
filhos ifiválidos ou interditos dos militares falecidos às 
viúvas, como jâ dispõe o art. II da Lei Orgânica da Pre-

-vidêllcia Social. 
Submetida a proposição à Comissão de Constituição e

Justiça, pronunciouRse aquele colegiado pela aprovação 
da_matéria, nos termos da Emenda Substitutiva apresen..: 
tada pelo ilustre Relator, Senador Nelson Carneiro, a 
qual acrescentou ao inciso I do art. 79 da supra citada Lei 
n<? 3.765, de 1960, na falta da viúva, a companheira man
tida há cinco ariOs. 

Justificando a alteração, consigna o eminente Relator, 
verbis: 

"Mas o Projeto, ao alçar o item I "os filhos de 
qualquer condição, exclusive os maiores do sexo 
masculino", esqueceu, se desejava criar analogia 
com o disposto na LOPS, de incluir, como jâ foi di
to, entre os primeiros beneficiários do militar, na 
falta de viúva, a companheira mantida hã ci11co 
anos. Um l~vãntamento n~s Diretorias de Pessoal 
dos Ministérios Mifítares daria Conta da relevância 
desse problema, que se estende em justiflcações e 
ações judiciais. Creio que é hora de atender-se a es
sas senhoras que, sem qualquer garantia legal; de
ram anos de vida, de sacrifícios, de colaboração aos 
companheiros que, desaparecendo, nada lhes dei
xam, muitas vezes no rigor da velhice." 

A Coniíssão de Legislação Social posicionou-s-e- faVo
raVelmeiit~ ao projeto, nos termos da emenda erri Ques
tão. 

No âmbito de análise desta ComiSsão, nada pode ser 
Opo-sto ao projeto, te-ndo em vista que se trata de inclu
são de preceito que não traz qualquer conseqUência para 
as finanças públicas. 
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Com efeito, as disposições do art. 7<? envolvem tão
somente, a ordem de beneficiários da pensão, em nada 
alterando o dever juridico de o Estado pagar a pensão. 

Face às bem lançadas razões apresentadas, visando a 
justificar a Emenda CCJ, inexistindo qualquer óbice de 
natureza jurídic0-Tin3ncei"ra, opinamos pela aprOvação 
do projeto em exame, na forma da emenda que lhe foi 
oferecida. 

Sala das Comissões, 6 de outubro de 1983.- Uamar 
Franco, Presidente.- Pedro Simon, Relator.- Severo 
Gomes- José Frage-lli- Hélio Gueiros- João Castelo 
- lris Célia - João Lúcio - Jutahy Magalhães. 

PARECERES N•S. 885, 886 e 887, DE 1983 

Sobre o Projeto de- Decreto Legislativo n<? 17, de 
1982 (Projeto de- De-creto Legislativo n<1 127-B, de 
1982- CD), que- "aprova o te-xto do Acordo Geral 
de C'oope-ra~ão entre o Governo da República Federa
tiva do Brasil e o Governo da República Popular de 
Mo~ambique, concluído em Brasilia, a IS de se~ 

tembro de 1981 ". 

PARECER N• 885, DE 1983 
Da Comissão de Relacõe-s Exteriores 

Refator: Se-nador Lomanto Júnior 

O projeto de decreto legislativo em exame, originário 
da Câmara dos Deputados, aprova o texto do Acordo 
Geral de Cooperação entre o Governo da República Fe
derativa do Brasil e o Governo da República Popular de 
Moçambique, concluido em Brasília a 15 de setembro de 
1981. 

O texto do Acordo, de oito artigos, é precedido de 
uma solene declaração de intenções dos dois governos, 
segundo a qual foi o mesmo estabelecido por desejarem 
eles "promover, desenvolver e reforçar a cooperação en
tre os dois povos e países, com base nos princípios inter
riacionalmente reconhecidos de igualdade, benefício recí
proco, respeito mútUo pela soberania e integridade terri
torial, não-ingerência nos assuntos internos, e de autode

- tirffiiiiã"çâO dos povos na livre escolha de seu sistema 
político-social e de seu processo de desenvolvimento". 

O Acordo, cuja nidação segue as linhas gerais dos.-do
cume1Hcis similares, prevê o estabelecimento de uma Co
missão Mista Permanente para -a cooperação Econômi
ca, -Técnica e Científica, composta por delegações das 
duas Partes. A ela compete, em especial: 

"a) acompanhar e dinamizar a execução do pre
sente Acordo e de outros acordos concluídos ou a 
serem concluidos entre os dois países, analisar e 
propor medidas para ultrapassar as dificuldades re
sultantes da sua aplicação; 

b) submeter propostas aos Govenos dos dois 
países referentes ao desenvolvimento das relações 
econômicas, ComerciaiS, científicas e técnicas entre 
os dois países." 

Disse o Senhor Ministro das Relações Exteriores, na 
exposição de ffiotivos dirigida ao SeriJÍor Presidente da 
República sobre o assunto, que .. o Acordo visa ao esta
belecimento e à slstematiiáção da cooperação brasileiro
moçambicana· nos set0re5 eConômico, científico, técnico, 

-tecnológico, cultural e de formação de pessoal, entre ou
tros. As formas e condições de cooperação em tais sela
res serão objetos de ajustes ou programas especiais." 

A negociação de um -ncivo acordo de cooperação, pelo 
Brasil, em faixa bilateral, Qá continuidade, basicamente, 
à linha de ação política intern-acional que sempre segui
mos, que é a de aproximação, entendimento, intercâm
bio econômico e- cultural e ação comum pela paz, com 
todos os governos que tenham para conosco intenções 
idênticas. 
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Este Acordo firm-<ido com a República Popular de 
Moçambique tem, não obstante, a meu ver, uma signifi~ 
cação singular, por ser a dita República, nação diTar
mação lusa- como o_Brasil também o -é:..... s.eTP3.1Sdo 
Terceiro Mundo, com o qual temos afinidades, pela se
melhança relativa dos problemas com que ambos luta
mos e, também, pela atitude cautelosa que mantivemos 
face à África, enqUanto Portugal, há poucos anos ainda, 
lutava militarmente pela preservação de seu império co
lonial. 

Hoje, o que se está prociirarido é, _com base nas afini
dades do idioma, da tradição e ã.té das dificuldades que 
nos tolhem -as mesmas, embora em graus diferentes-
o que se está procurando, repito, é a aproximação, ·a-íri---
terconexào de esforços para, no posSíVel, somarmos os 
potenciais dos dois países. com vistas à solução dos 
problemas que pressionam a ambos. 

A República Popular de Moçambique possui, o que 
ninguém ignora, um govemo-de orientação socialista. O 
estabelecimento desse Acordo reafirma, pois, da parte 
do Brasil, o saudável propósito de ignorar a bi
polaridade mundial, firmando relações -livres e diretas 
com quaisquer países, respeitados, com reciprocidade, é 
claro, os regimes potíticos dos mesmos e suas situações 
internas. O que buscamos, em qualquer circunstância, é 
a ajuda mútua e a paz- objetivos que se casam com os 
princípios cristãos de nossa formação nacional. 

Opino, pois, na linha das presentes considerações, pela 
aprovação do texto do Acordo Geral de Cooperação 
Brasil- Moçambique, concluido em Brasília, a 15 de se
te~bro de 81, nos termos do Projeto de Decreto Legisla
tivo nl' 17, de 1982. 

É o parecer. 
Sala das Comissões, 29 de setembro de 1982.- Luiz 

Viana, Presidente - Lo manto Júnior, Relator- Bernar
dino viana- Amaral Peixoto- Martins Filho- Louri
val Baptista- João Calmon- Aloysio Chaves- Dulce 
Braga - Saldanha Dcrzi - Paulo Brossard. 

PARECER N' 886, DE 198.1 
Da Corilissão de Economia 

Relator: Senador José Lins 

No interesse de reforçar os laços de amizade, solidarie
dade e cooperação entre seus respectivos povos; Brasil e 
Moçambique assinaram em Brasília, no dia 15 de se
tembro de_l98l, o Acordo Geral de Cooperação cujo 
texto é submetido a esta Comissão. 

Pelo art. 1~', as partes contratantes estabelecerão, à 
base de igualdade, relações de_ cooperação económica, 
científica, técnica e cultural, na forma de acordos oU pro
gramas especiais. 

O Aco_rdo foi aprovado pela Câmara dos DePutadOs 
e, nesta Casa, manifestou-se favoravelmente a d_o_u_ta Co
missão de Constituição e Justiça. 

A Chancelaria brasileira entende que o ato iniermlcio~-
nal em estudo "visa ao estabelecimento e à sistemati
zação da cooperação brasileiro-"iiwçambicana nos seto
res económico, científico, técnico, leCllológico, cultural e 
de cooperação em tais setores serão objeto de ãfustis ou 
programs especiais'". 

O Acordo cria a Comissão Mista Permanente Brasil
Moçambique para a cooperação-económica, técnica -e 
científica. Essa Comissão- deverá a-companhar e dinami
zar a execução do trabalho preconizado, apresentando, 
ainda, propostas para o dese'nvolvimento das relações bi
laterais. 

No que diz respeito a esse órgão Técnico, o ato inter
nacional em exame é da maior importância. Ele traça as 
linhas gerais do relacionamento entre dois povos de 
língua portuguesa. 

Moçambique precisa-da cooperação brasileira, e o 
Brasil tem grande interesse na África negra, como em 
todo_o_Terceiro Mundo. O Acordo reconhece_o princípio 

da igualdade internacional, a necessidade do beneficio 
redproco naS negociações, a não-ingerência nos ãssunlos 
internos de cada país e a autodeterminação dos povos na 
livre escolha de seu sistema político-social. 

A cooperação econômíca prevista no presente Acordo 
pode ganhar significativa expansão, na medida em que 
forem sendo cumpridas as metas e formalizados novos 
instrumentos de açào. 

Opinamos, portanto, pela aprovação do presente pro
jeto de decreto legislativo. 

Sala da Comissão, lO de agosto de 1983.- Roberto 
Campos, Presidente - José Lins, Relator - Albano 
Franc-o- Gabriel Hermes- Benedito Ferreira --José 
Fragelli. 

PARECER N' 887, DE 1983 
. Da Comissão de Educa~ão e Cultura 

Relator: Senador Gastão Müller 

Com a mensagem nl' 047, de I 982, o Senhor Presidente 
da República, <~tendendo ao disposto no artigo 44, inciso 
I, da Constituição Federal, submete à apreciaçãO -do 
Congresso Nacional o texto do Acordo Geral de Coope
ração entre o Brasil e Moçambique, concluído em 
Brasília, a 15 de setembro de 1981. 

A matéria já foi exaffiinada e aprovada pelas Comis
sàes di-Relações Exteriores e de Econoinia desta Casa. 

Ao examinarmos o presente documento quadro, en
contramos em seu artigo II o desejo manifesto pelas par
tes de que "convém em que a cooperação se concretize 
nos campos econômico, científico, técnico, tecnológico, 
cultural, de (ormação de pessoal, e em outros que even
tu<ilm_ente venham a ser acordados". 

O :ütigO III estabelece que uma ComiSSãO Mista per
manente, composta pelas duas Partes, fornecerá os ele
mentos e projetas para a cooperação desejada pelo Acor
do, assim como para dinamizar, executar, analisar e pro
por medid:Js para ultrapassar as dificuldades resultantes 
da sua aplicação. 

Sendo este um Acordo Quadro, será objetO de ajustes 
e programas esp-eciais que detalharão sua aplicação prá
tica. 

Em face do_exposto, somos pela aprovação do Acordo 
sob exame, na forma como se encontra no Projeto de 
Decreto Legislativo n? 17, de 1982. 

Sala das Comissões, 6 de ou_tubro de 1983. -João 
Calmou, Presidente- Gastão Müller, Relator- Álvaro 
Dias- Passos Pôrto- Aderbal Jurema- Octávio Car
doso. 

PARECERES N<>s 888, 8S9 E 890, DE 198.1 

Sobre o Projeto de Decreto Legislativo n~' 15, de 
1982 (n9 134-B, de 1982-CD), que "aprova o Texto 
do Acordo Básico de Coopera~ào Científica e Tecno
Jógica· imtre-o Governo da República Federativa do 
Brasil c o Governo da República Cooperativista da 
Guiana, concluindo em Georgetown, a 29 de janeiro 
de 1982". 

PARECER N' 888, DE 198.1 
Da Comis~io_ de ~elações Exteriores 

Relator: Senador Gastão MUller 

Atendendo ao preceituado ila -Constituição Federal, 
em Seu artigo 44, inciso I, o Senhor Presidente da Re: 
pública envia ao Congresso Nacional, acompanhado de 
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das 
Relações Exteriores, o Texto do Acordo Básico de Coo
peração Científica e Tecnológica entre_o Governo daRe
pública Federativa do Brasil e o Governo da República 
Cooperativista d<1 Guiana, concluído em Georgetown, a 
-29 de janCiro de 1982. 

O ato internacional em pauta, na sua parte introdu
tória, ressalta o empenho dos signatários em fortalecer 
os laços de cooperação nos domínios científico e tecnoló-
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gico. Concordam promover essa cooperação Com vis-tas 
u -contribuir para a melhor avaliação e aproveitamento 
dos recursos naturais e o aperfeiçoamentO dos recursos 
humanos respectivos, velando ainda para assegurar que 
os projetas e programas que se estabeleçam no âmbito 
do Acordo em pauta, se ajustem à política e planos de 
desenvolvimento tanto do Bfasil quanto da Guiana. 

No qUe tange ao mérito do pactuado, a simples leitura 
dos seus artigos evidencia se tratar de um texto progra
mtítis;o onde os Estados pactuantes manife.stam o intuito 
de uma cooperação mútua na identificaÇãO de problemas 
c[entíficos e técni_cos, entre outros, bem como a troca de 
experiências e conhecimentos que resultem dessas pe.c;
quisas. 

Por se tratar basicamente de uma declaração de in
tenções de ambos os países, são relegados, para o plano 
de_un1a Comissão Mist<l, relatórios referentes ao estágio 
de execução -do-presente aCOrdo. 

De nossa parte, julgamos conveniente estreitar os 
laços de cooperação entre o Governo brasileiro e demais 
nações com que mantemos amistosas relações. Não po
deríamos, entretanto, deixar de assinalar, que os atas o-u 
ajustes posteriormente firmados, quer sejam comple
mentares quer sejam modificativos, devem ser objeto de 
apreciação coryg-ressual por força da competência priVa
tiva que a Carta Magna atribui ao Poder Legislativo nes
ta matéria. 

Ante o exposto e considerando que nada ob.sta o esta
belecimento de um vínculo de cooperação cientniCa e 
tecnológica com a Repúblic<l Cooperativista da Guiana, 
opinamos pela aprovação do Texto na forma da seguin
te: 

EMENDA N' 1-CRE 
(Substitutivo) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 15, DE 
I 1982 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. l~' Fica aprovado o Texto do Acordo Básico de 
Cooperação Cíentílícã e Tecnológica entre o Governo da 
República Pedcrativa do Brasil e o Governo da Repúbli~ 
cu Cooperativistu da Guiana, concluido em Gcorge
town, a 29 de janeiro de 1982. 

Parágrafo único. Qu<~isquer atos de que possam re
sultar revisão do Acordo, bem como aqueles que sedes
tinem a estabelecer programas e projetas específicoS d_e 
cooperação, ficam sujeitos à aprovação do Congresso 
Nacional. 

Art. 2Y Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
datu de sua publicação. 

Art. 39 RevS)gam-se as disposições em contrário. 
Sala da Comissão, 25 de maio de 1983.- Luiz Viana, 

Presidente- Gastão Müller, Relator- Lourival Baptis
ta - Marco Maciel - Amaral Peixoto -João Calmon 
- Octávio Cardoso - Guilherme Palmeira - Murilo 
Badaró. 

PARECER N' 889, DE 1983 
Da Comissilo de Constitui~ão e Justiça 

Relator: Senador José Fragelli 
O Senhor_ Presidente da República, de conformid~Lde 

com o disposto no artigo 44, item I, da Con.~tituição Fe-
- dCral, submete à aprovação do ·congresso NUdonal o 

texto do Acordo Básico de Cooperação Cientifica e Tec
-flõlógica entre o_ Governo da República Federativa do 

B_rasii e o Governo da J~~públh.:a CooperativiMa da 
Guia nU, concluido em Georgetown, a 29 de janeiro de 
1982. 

A matéria sob nosso exame foi aprovadu. na Comissão 
de Constituição-e Justiça du outra Casa do Congresso 
NacionLll. 

Nos termos regimentais, em vista da apre~entar.;ão de 
Substitutivo apresentad'~' pela Comisslio de Relações Ex.-
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teriorcs, torna-se necessária a sua apreciação por c!sta 
ComissãO 

Ao analisarmos o Substitutiv~ apresentado, verifica
mos que a Comissão de Relações Exteriores aprova o 
texto do Acordo, acrescentando, todavia, para efe"ito le
gislativo, parágrafo único, que constitUi uma ressalva e 
possível resguardo do Congresso Nacional, principal
mente, diante da forma como foram redigidos os artigos 
desse Acordo. 

Dentro da competência regimental desta Comissão, 
nada há que possa ser·opo-sto ao ato internacional sob 
exame, sendo este relator pela aprovação da matéiia na 
forma do Substitutivo apresentado pela Comissão de 
Relações Exteriores ao Projeto ae UeCieto Leiis13.tivo n9 

15, de 1982. -
Sala das Comissões, 14 de setembro de 1982.- Murl

lo Badaró Presidente - José Fragelli Relator - Hélio 
Gueiros - Guilherme Palmeira - Odacir Soares -
Helvídio Nunes - Aderbal Jurema - José lgnácio. 

PARECERN• 890, DE 1983 
Da Comissão de Educação e Cultura 

Relator: Senador Álvaro Dias 

O Excelentissimõ Senhor PreSi"d(mte da RePúblié<i, nOs 
termos do artigo 44, item I, da Constituição Federal, 
submete à aprovação do Congresso Nacional o texto do 
Acordo Básico de Cooperação Científica e Tecnológica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República Ccioperativista da Guiana, con
cluído em Georgetown, a 29 de JãneírO de 1982. 

Em sua ExposiçãO ài Motivos ao Excelentíssimo Se
nhor Presidente da República o Ministro de Estado das 
Relações Exteriores diz que: 
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O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- O Expediente 
lklo vai U publicuçUo. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 
!~'~Secretário. -

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 8{)6, DE 1983 

Nos termos do disposto no art._367 do Regimento In
terno, requeiro o desarquivamentO do PLS n~' 184/82, 
que "Submete à prévia autorização legislativa a particí
pação das Forças Armadas em operação internacional," 
feita a reconstiq.t_ição do procesSo, se" necessária. 

Sala das Sessões, 11 de outubro de 1983. -Itamar 
Franco. 

O SR. PRESllJENTE (Aimir Pinto) --0 requerimen. 
to lido será publicado e posteriormente incluído em Or
dem do Dia nos termos regimentais. 

Há oradores inscritos. 
Con<:edo a pal~vra ao nobre Sr. Seriador JOão Cal-

mon. 

O SR. JOÃO CALMON PRONUNCIA DIS· 
CURSO QUE, ENTREGUE X REVISÃO DO 
ORADOR, SERÁ PUBLICADO FOSnRIOR
MENTE. 

O Sr. Roberto Saturnino -Sr. Presidente, peço a pala
-vra como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Roberto Saturníno, Líder do 
PDT.· 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PDT- RJ. Como 

"Este novo instrumento, resultado de cuidadosa Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
negociação, possibilitará a coop-eração bilateral no orador.) - Sr. Presidente, Srs. -Senadores: 
domínio da ciência e dii tecnologia, principalmente Vou ler um documento para conhecimento da Casa e 
através das seguintes formas: __para que: conste nos Anais_. l'{unca parece que foi tão hn~ 

_intercâmbio de informações; port<Jnte que expressões, documentos, propostas, pro-
- aperfeiçoamento profissional, mediante pro- nunciamentos, ficassem constando dos Anais da Casa, 

gramas de visitas ou estágios de especialização; até porqu_e, amanhã, historiadores e pessoas interessadas 
- projetas conjuntos de pesquisa em áreas neste período crítico que estamos vivendo hão de ter in· 

cientificas de interesse comum; - . teresse em consuJtar esses documentos e comparar o de--
--intercâmbio de peritos, cientistas e considto- bate que se trava aqui nesta Casa como na outra Casa do 

res; Congresso e Q noticiário vinculado pela imprensa e pelos 
-organização de semirláriciS e conferênciaS;---- meios de divulgação em geral. 
- envio de equipamento e materiais necessários Trata-se de um documento curto para o qual peço a 

à realização de projetas específicos: · --____ _:r!_aciência dos nobres Senadores, um documento que foi 
Os programas e projetas de Cooperação cient{fica eiãborado nesses últimos dias, até com bastante urgên-

e tecnológica referidos no aludido Acordo serão ob- cia, com sentido 9e urgência, pessoalmente por mim e 
jeto de Ajustes Colnplemeritares inter~ peJO Senador Carlos Chiarelli, da Bancada do PDS nesta 
institucionais, que entrarão em vigor por- via diplo- Casa. -
mática." Antes, porém, gostaria de fazer três observações ares-

peito desse documerito que é uma proposta, uma propos
ta preliminar para a discussão dós problemas para os 
quais o Prisidente da República nos chamou a nós todos 
pela televisão, na última semana. 

O Acordo prevê, também, a concessão dos privilégios 
e isenções dos peritos das Nações Unidas aos perítos e 
cientistas de_cada Parte Contratante que forem indicados 
para exercer suas funções no território do outro País. 

Consideramos que é da maior importância para o Bra
sil estabelecer Acordo desta natureza com países vizi~ 
nhos, como é o caso da Guiana, não só pelO àspecto de 
estreitamento dos laços de amiZU:de, mas, Pefa possibili~ 
dade de intercâmbio de conhecimentos e desenvolvimen
to de regiões comuns. 

Entendemos que atas ineternacionais desse teor além 
de aproximar o Brasil com s.eus vizinhos proporcionam 
oportunidades de dinamizar o Intercâmbio científico e 
tecnológico além de nossas fronteiras. 

Isto posto, e por considerar o presente Projeto de De
creto Legislativo justo e oportuno, somos por sua ap_ro~ 
vação. 

Sala das Comissões, 6-de outubro de 1983.- Joilo 
Calmou Presidente - Álvaro Dias Relator - Aderbal 
Jurema - Passos Pôrto - Octávio Cardoso - Gastão 
Müller. 

A primeíra dessas três observações é exatamente esta, 
Sr. Presidente; trata-se, nesse documento, de uma res
posta cãilstrutiva àquela convocação que, também, foi 
construtiva, feita pelo Presidente João Figueiredo, pe_!a 
televisão, na última semana, para que discutísseQ1os nós 
de todos os Partidos, os problemas relativos à inflação,

aodêficit público, ao emprego, à recessão, isto ê, delimi
tando um campo preliminar de discussão. 

Vou repetir o que há disse, mas o nosso Partido, o 
PDT, gostaria que nessa discussão, nesse debate, foss_em 
jncluídos outros temas, tais como a questão das eleições 
diretas para Presidente da República, para prefeito de 
capital e de outros municípios, as questões institucionais, 
de um modo geral, a questão da dívida externa e da mo
ratória que tanto temos defendido aquí. Entretanto, res~ 
pendendo a postura construtiva do Sedbor Pre.Sídente cfa 
República, nós também aceitamos a idéia de delimitar, 
preliminarm~nte, esse campo de diálogo, para ver se é 
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possível construir .aqui um p<Jtamar de entendimento, a 
purtir do qual sejamos levados a outros patamares subse
qUentes. 

Assim é que aceitamos e fazemos esSa proposta cons
tr.lltiva., _delimitada ao -campo propriamente estabelecido 
pelo Senhor Presidente João Baptista Figueiredo. 

A segunda observação, S~. Preside"nte, trata-se de uma 
demonstração de que é possível, é viável, é realístico, 
estabelecer-se um plano de combate à inflação, ao déficit 
público, sem institl!ir confisco salarial de nenhuma espé
cie, sem aceitar U(rocho de salário de nenhuma natureza, 
nem mesmo sob a capa, sob a cobertura de_um processo 
de negocíaçào_ direta trabalha~or-empregador,_ que, 
como nós sabemos, nas condições atuais do nosso siste
ma sindical, result<lrá fatalmente numa repressão sala
rial, num achatamento salarial, de vez que os poderes de 
barganha são absolutamente diferentes entre emprega

-!lorcs e_ empregados, na medid<l em que entre nós_nào há 
direito_ de greve,_ não há autonomia sindical, essas coisas 
todas que existem nas gnmdes democracias onde a nego~ 
ciação, direta é uma ins~ituição. 

Então, quero repetir, como segunda observação, que 
este documento constitui uma demonstração de que é 
possfvel elaborar-se um plano consistente, realista, viável 
politi9-3mente, para enfrentar~se o problema da inflação 
e do déficit público, sem se pensar em arrocho ou confis-
co s~Jarial. -

A terceira observação, Sr. Presidente, é que este docu
mento é uma proposta elaborada em caráter pessoal, por 
mim e pelo Senador Carlos Chiarrelli. De minha parte 
quero dizer: embora tenha sido uma elaboração pessoal, 
e pelo que ou.vi do Uder Bocayuva_ Cunha, na Câmara 
dos Deputados, acredito que tenha a cobertura do meu 
Partido, do PDT. Do lado do Senador Carlos Chiarelli, 
afinal, trata-se do Senador responsável por este Departa~ 
menta Trabalhista do Partido governamental, por conse
gUinte, um Senador que tem todas as credenciais, senão 
para falar em nome do Partido pelo menos para falar 
9este compaftimento do PDS que diz respeito de modo 
geral, às questões trabalhistas, salariais. 

Por consegUinte, essa proposta há de ter passagem am
pla em setores significativos do próprio Partido governa
mental, assim como espero tenha passagem e tenha apro
vação também por parte do PMDB, por parte do PT, 
por parte do PTB e dos outros partidos de Oposição, em
bora como emendas, com retificações, aqui e ali, pois são 
partidos que, como o meu, o PDT, afirmam o princípio 
de que não se pode pensar a esta altura em arrochar sa
lários para se combater a inflação. 

Lendo, Sr. Presidente, uma proposta que- acredio
merece, em linhas gerais, o apoio dos Partidos de Opo
sição e _de grandes e significativos setores do PDS, tem 
todos os foros de uma proposta politicamente viável 
dentro dos parâmetros traçados pelo próprio Presidente 
da República, isto é, de llin entendimento entre os parti
dos políticos que compõem, o nosso quadro nacional. 

Feitas estas observações, Sr. Presidente, passo à rápi
da leitura do documento, para conhecimen~9 dos Srs. Se
nadores e para que fique nos Anais da Casa: 

PROPOSTA PARA DISCUSSÃO 

Em resposta à co~vocação do Presidente Figueiredo 
para o debate construtivo entre os parti.dos políticos, 
abrangendo os problemas ligados à inflação, ao défiçít · 
público, ao desemprego e â recessão, apresenta-se o se
guinte conjunto de medidas concretas a título de propos~ 
ta para discussão de um plano de emergência para a su
peração dos referidos problemas. 

I- MEDIDAS DE COMBATE Ã INFLAÇÃO E DE 
REDUÇÃO DO DÉFICIT PÚBLICO 

1. Tendo em vista que o processo do crescimento 
econômico do Brasil fez-se segundo modelo concentra
dor de rendas que resultou em desmedido beneficio de 
uma minoria da população detentora da propriedade 
dos grandes ati vos e patrimônios do País, principalmente 
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os de natureza financeira; que os assalariados, de um 
modo geral, com exccção daqueles situados no topo da 
pirâmide, não usufruíram na mesma proporção do cres~ 
cimento da riqueza na-CIOnal nos períodos de ascensão e 
foram, como são, os mais prejudicB.dos nos anos de re
cessão, acossados pelos fantasmas do desemprego e da 
rotatividade; considerando ainda que os reajustamentos 
salariais são correções a posteriori do seu poder aquisiti
vo desgastado no período imediatamente anterior, e que, 
por conseguinte, não se pode dizer que os salários puxam 
a inflação, mas que certamente são puxados por ela. 

Não seria justo, nem razoável, nem adequado, nem 
eficaz, que Se pretendesse combater a inflação ao-reduzir 
o défici( público iinpondo~se um confisco ou uma re-
dução de salários de qualquer natureza. _ 

Propõe-se, pois, que seja rejeitado o Decreto--lei n9 
2.045 e que os reajustamentos salariais sejam feitos semes
tralmente e calculados com base no INPC integral, sem 
Hexpurgos"; que da mesma forma seja reajustado o sa
lário mínimo e revistos os vencimentos dos funcionários 
públicos em geral, tão absurdamente prejudicados ao 
longo dos últimos anM.- A contiibuiÇão da classe tra~a
lhadora à contenção do processo inflacionário seria dada 
pela renúncia a qualquer crescimento do valor real dos 
salários no perío_do do programa de emergência, o que se 
traduziria por -umã-concordância em ter como nUlos os 
acrésá11•>S salariais por ganhos de produtividade duran
te os m~es- de 1983 e 84. 

2. A redução do déficit Público (não se deve aceitar a 
sua anulação exigida pelo FMI numa visão de ortodoxia 
monetarista inaplicável em um país como o Brasil, que 
obrigatodãnlerúe Precisa crescer economicamente) deve 
ser obtida através de uma tributação que íricída mais pe
sadamente sobre as rendas e patrimônios daqlida peque
nu parcela du população que mais se beneficiou do mo
delo concentrador. 

Assim, segundo o princípiO de justiça sOciaf de que -os 
que mais ganhavam devem agora pagar a fatura do com
bate ;,'t inflação;- propõe-se ii elevação do Imposto de Ren
da (pessoa fisica) sobre os ganhos de capital, Incluindo-se 
esses ganhos no cálculo do imposto progressivo juntamente 
com os ganhos do trabalho; assim como a criação de uma 
nome máxima raixa de incidência desse Imposto com uma 
alíquota de 60%. Propõe-se também seja duplicado, de 4 
para 8%, o imposto sobre as operações realizadas no "o
pen market", fonte maior da especulação financeira do 
P<.tís. Propõe-se ainda a elevação das alíquotas do Imposto 
Territorial Rural para as grandes propriedades, como 
meio de obrigar a um aproveitamento mais intenso des~ 
ses latifúndios. Fiimlffiente, ainda no cãmp6 da--trib-u
tação das classes privilegiadas, propõe-se a criação do 
imposto sobre heranças e doações, instrumento essencial 
da justiçu social existente em todos os países democráfi
C(}S do mundo. 

J. Não se pode traçar correta e eficazmerite um-pia~--
no de redução do déficit público no Brasil de nossos diaS, 
sem estançar a principal fonte ou causa desse déficit que 
é o serviço da colossal dívida pública interna que atingirá 
ao final deste ano a iricfível marca dos Cr$ 20 tri1hões. 
De outro [;,tdo, o "giro" dessa dívida gigantesca obriga o 
Governo a colocar no merca-do financeiro nossos titulas 
cm vclo_dd<.tde e quantidade crescentes, pressionando 
fortemente para cima a taxa de jurOS desse mercado, en
r.!::trcccndo enormemente o custo do dinheiro cm geral e 
criando por essa forma a principal causa de crescimenfci-
dus custos das empresas em geral. 

Nc..-.tas condições,_nào h:.'! como deixar de colocar, em 
qualquer plano sério e eficaz de redução do déficit públi
cQ c combate <'t inflaçào, uma mediáa de redução dei va
lor re.:d dessa dívida, reconhecendo a verdade de que es
ses títulos são absolutamente irresgatáveis 5-enl" que se 
faça essa de.walorizução. Além da eficácia da midíáa, há 
que ressaltar a sua justiça sob o ponto de vista social, 
pois que, aqui t<lntbém, o remêdio atingirá os patrimô~ 
nios duque lu parcela de brasileiros que mais se beneficia
mm ~.·om o modelo de crescimento injusto e concentra-

dor, já que estes e não o povo são os detentores desses 
títulos. 

Propõe-se, pois, como medida essencial, o resgate de 
todos os títulos da dívida pública com a troca compulsória 
de 25% do valor de cada título por bônus vencíveis em 10 
anos de valor reajustável a 80% da correção monetária. 

4. Aliviaâa; Pela -medida acima proposta, a pressão 
altista no mercado financeiro, pode~se efetivar o que o 
Governo tentou em vão meses atrâs, e que constitui pro~ 
vidência indispensável para a redução dos custos das em~ 
presas e para a queda da taxa de inflação, que é o tabela
mento dos juros bancários. 

5. Para estaricar outra poderosa fonte alimentadora 
do déficit público, impõe-se uma limitação dos subsídios 
hoje prodigalizados à exportação de manufaturados, numa 
revisão geral de todo o enonne conjunto de incentivos fis
cais, que institucionalizaram mais privilégioS para os 
mais privifegiados, freqUentemente sem nenhum sentido 
verdadeiramente econômico. Assim também, é indispen
sável uma revisão dos subsídios embutidos no crédito agrí
cola, visando orientá-los preferentemente para as lavouras 
de abastecimento interno. 

6. Tendo em vista que os Estados e municípios são 
também geradores de déficit público, como são também 
agerites da elevação dos juros internos, comparecendo 
no mercado financeiro como tomadores de poupança em 
escala cada vez maior para fazer o dispendioso .. giro,-, de 
suas dividas crescentes; e considerando que o carâter al
tamente centralizador do nosso sistema de receitas fiscais 
deixa os gOvernos estaduais e municipais sem a-mfnima 
possibilidade de atender nem mesmo as suas mais ele-
mentares obrigações, ferindo dessa maneira, flagrante~ 
mente, o princípio federativo. 
-Propõe-se que, dos acréscimos de arrecadação obtidos 

através das medidas acima relacionadas, uma parte subs
tancial seja repassada para os Estados e Municípios, seja 
afi"ãvés de uriia elevação razoável e realista do percentual 
do H Fundo de Participação'' combinada com uma revisão 
do conceito do IUCL, com o pagamento de Hroyalties" 
sobre o petróleo extraído da plataforma submarina e com a 
aprovação do Projeto de Lei 114, atualmente em trami
tação no Senado, que repõe para os Estados a cobrança 
do tributo sobre matérias primas importadas; sejam en
fim por outras medidas que tenham esse mesmo objetivo 
descentralizador das receitas. 

7. Tendo em vista a necessidade premente de 
estabelecer~se um controle mais efetivo e eficaz sobre as 
Empresas Estatais, propõe-se a elaboração e votação pelo 
Congresso de um verdadeiro Estatuto das Empresas Estaw 
tais, definindo com precisão seus objetivos e as regras de 
sua criação e de seu funcionamento; instituindo a obriga
toriedade da prestação de contas de suas políticas e de 
seus orçamentos a uma comissão especial do Congresso 
Nacional; reintroduzindo com rigor a obrigatoriedade 
do concurso público para a admissão de empregados, do 
sistema do mérito para as promoções internas, proibindo 
a prática de vant_agens e benefícios abusivo~ para empre
gados e dlretores, tais como financiamento de automó
veis e cartões de crédito; instituindo a participação dos 
emJ)regados na diretoria e no Coriselho de Adminis~ 
tração dessas empresas. Esse Estatuto substituiria com 
enormes vantagens os Decretos-leis q9s 2.036 e 2.037, que 
devem ser revogados. 

8. Como medida de controle mais efetivo da sociedade 
sobre a administração das finanças públicas do País, 
propõe-se ainda que o Orçamento Monetário seja submeti
d~ ao exame e aprovação do Congresso Nacional. 

II- MEDIDAS DE COMBATE Ã RECESSÃO EAO 
DESEMPREGO 

9. Tendo enl vista que a recessão prolongad_a_ é-ín8.
ceitáve1 e perigosa num país de nível de aspirações so-
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ciais elevadas e de economia intrinsecamente dinâmica 
como o Brasil (população ativa crescendo a 3% ao ano; 
fronteira agrícOla ainda em expansão; base industrial já 
implantada, grandes investimentos feitos e ociosos; ca~ 
pacidade de poupança interna elevada e não aproveita
dos ou derivada para a especulação); e considerando que 
o País já está ha quase 3 anos mergulhado numa recessão 
que se aprofunda rapidamente nos últimos meses, geran
do uma tensão social que se aproxima do limite insupor
tável, 

Propõe-se que, usando os acréscimos de receita obti
dos pela nova tributação antes referida, e tendo como 
parâmetro a redução do déficit público a limite razoável 
para uma economia em desenvolVimento (algo como 5% 
do PIB) e não a sua eliminação total, implemente-se um 
programa de investimentos para retomada do crescimento, 
que constitua um verdadeiro tratamento de choque contra 
o desemprego, compreendendo estímulos aos setores indus
triais que apresentam maior capacidade ociosa e inversões 
no setor rural (planos de colonização, assistência técnica e 
garantia de preços para a produção de alimentos), assim 
como nos setores de educação, de habitação, de saneamen
to e de obras públicas de alto sentido social, contemplando 
com prioridade absoluta a região Nordeste do País e as fa
velas e bairros periféricos de nossas cidades grandes e mé-
dias. 

10. Considimtildo a necessidáde de, além de criar no
vos empregos, manter os que já existem, assim como to
das as vantagens decorrentes de um sadio fortalecimento 
do vínculo empregado-empresa, segundo o princípio de 
que o emprego constitui efetivamente um direito e uni 
patrimônio do trabalhador, atingido duramente no Bra
sil nos últimos anos pelo crescimento nefasto do fenôme
no da rotatividade; 

Propõe-se uma legislação moderna de Garantia de Em
prego, que desestimule, na pequena empresa, e obstaculize 
vigorosamente, na grande, a despedida imotivada ou capri
chosa (sem justa causa e sem justo motivo). Os dispositivos 
dessa legislação deveriam basear-se no princípio genérico 
da reintegração do empregado despedido nessas condições, 
reintegração essa que seria conversível em multa comple
mentar para a empresa, não menor que 33% e não maior 
que 66%, calculada sobre o valor resultante da soma dos 
depósitos, juros e correçào monetária na conta do FGTS 
do empregado. Esses percentuais variariam crescendo na 
proporção do tamanho da empresa. 

11. Tendo em vista a importância do fortalecimento 
dos sindicatos de trabalhadores para a consolidação do 
regime democrático no País, e para a proteção do empre
gado contra as tentativas de violação de seus direitos no 
que respeita ao salário e ao emprego: e preparando um 
relacionamento empregado-empregador em condições 
de maior igualdade entre as partes para que se venha 
adotar no futuro o princípio da livre negociação entre as 
partes: 

Propõe-se uma alteração na legislação que restrinja, a 
possibilidade, hoje praticamente ilimitada, de intervenção 
estatal nos sindicatos. A intervenção teria então que ser 
.!lempre precedida de prévio inquérito administrativo, no 
qual a parte acusada teria direito a ampla defesa, e .!IÓ de
pois desse procedimento preliminar poderia o Ministro de 
Estado, se tiver a necessária fundamentação, tomar a me-
dida extrema. 

12. Tendo em vista o renovado- e quase permanen
te- quadro defic;itário porque passa o sistema brasileiro 
de Previdência Social, constituindo uma das principais 
parcelas formadoras do déficit público; considerando a 
característica de ser este um país de pouco capital e de 
muita oferta de mãO-de-obra; e tendo em vista ainçla o __ 
objetivo social básico de gerar empregos e, por conse-
guirite, estimular (ou pelO menos não punir) as empresas 
que,_Com lnenos capital, criam mais empregOs, numa: im
portante prática de sua missão social; 
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Propõe-se uma alteração nas Fontes de Custeio da Pr~ 
vidência, pela adoção no que tange à contribuição patro
nal, de um modelo misto, de transição, que não mais tenha 
como única referência a folha de pagamento, mas que, pro
gressivamente, a substitua por um adicional calculado 
sobre o valor agregado na empresa. Sugere-se por exem
plo, que o percentual cobrado sobre a folha de pagamento 
caia para 6%, e a contribuiçiio necessária para cobrir não 
só essa reduçio de alíquota como o déficlt previsto-Para os 
próximos anos seja calculada como um percentual sobre o 
valor agregado. 

13. Tendo em mira a viabilização de uma política so
cialmente mais justa e harmónica, com a dirriinuição dos 
desníveis Cidade-cainpo, que servem de estímulo fortíssi
mo para o crescente êxodo rural e conseqüente inchação 
do desemprego em nossas metrópoles; 

Propõe-se a adoção de novas vantagens para o trabalha
dor rural, com a contrapartida de recursos decorrentes do 
aumento - aceito pelos próprios rurícolas - da contri
buição por eles paga, somadas ao valor decorrente do 
acréscimo obtido na arreCadação geral (adicional sobre o 
valor agregado acima referido), fazendo com que os pou
cos beneficias hoje existentes para o trabalhador rural (a
posentadoria por idade, pensio pqr morte, auxílio funeral, 
etc) passem a ser pagos na base de um salário-mínimo; e 
por outro lado, que se atenda aquela que é a mais justa, ur
gente e sentida reivindicação da classe: a insituição do 
auxílio-doença. 

14. Tendo em vista que o conjunto das pequenas em
presas constitui a grande fonte Seradora de eit1pregos no 
País, e que tais empresas sofrem exigências burocrátiCas 
de diversa natureza que pesam desmesuradamente sobre 
seus custos; 

Propõe-se que o Congresso Nacional discuta e aprove o 
Estatuto da Microempresa, segundo o projeto elaborado 
pelo Ministério da Desburocratizaçio. 

Era este, ST. Presidente, o documento-proposta preli
minar para discussão que, pessoalmente, com o respaldo 
do meu Partido, e com a colaboração do Senador Carlos 
Chiarelli, entrego aos cuidadoS, à atençãO e à conside
ração da Casa. do Senado Federal, assim como da Câ
mara dos Deputados, enfim, aos diferentes setores da so
ciedade brasileira. 

O Se. Virgfiio Távora- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Ouço com muita 
atenção o nobre senador Virgílio TáVora. 

O Sr. Virgílio Távora- Com grande satisfação, Sena
dor Roberto Saturnino, ouvimos enunciaÇão de uma 
proposta equilibrada, cujos itens procuraremos levar aos 
altos Conselhos do Partido e do Executivo, para que de 
lá promanem as providências --necessárias se aCeil<}.s as 
idêias básicas que fundamentaram o -documento. Mas, 
não podíamos deixar de passar sem uma palavra de estí
mulo, de satisfação, ao ouvir de V. Ex• justamente uin 
conjunto ordenado de providências, não apenas de idêias 
vagas. Há dias atrás, nós mesmos lançamoS- de-ritro da
quele debate cordial que sempre travamos aqui nesta Ca
sa, sob forma de interrogação, algumas das proposições 
que, atê por felicidade nossa, vemos encampadas por V. 
Ex.' e ... 

O SR. ROBERTO SATURNINO - É verdade. 

O Sr. Virgílio Távora- ... -pelo Senador Carlos Chia
relli, e outras que vamos discutir. É justamente deste de
bate por que sempre lutamos, é justamente desse diálogo 
que sai uma luz, que surge algo que possa servir como 
um roteiro definitívo p-ara -Sairmos da situação em que 
nos encontramos. Nós só podemos elogiar em V. Ex• o 
não ter tido uma atitude niilista ante aquele ãceno presi
dencial e apresentar com a sua responsabilidade, e a de 
seu colega que, aliás, peiterice ao nosso pa~tido, uma 
propositura coerente. Podemos dela divergir. Mas tem, 
como dizemos nas nossas profissõ_es de origeni, a enge-
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nharia e a mililâncía, uma e outra, aquele dado funda
mental que é a coerência. Parabéns, Senador. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Recebo, como 
um grande estímulo, o aparte de V. Ex', nobre Senador 
Virgílio T<ivora, porque, realmente, eu estou acreditando 
no êxito desses entendimentos, dessa negociação propos
ta pelo Presidente. Até mesmo porque acredito num sen
timento nacional. que está a exigir essas providências to
madas de comum acordo Pelos partidos políticos do 
País. Caso venham a fracassar, caso esses entendimentos 
resultem em mais uma frustração para nós da Oposição e 
para a cipiniào pública do País, cOmo um todo, creio, Sr. 
Presidente. que nós teremos entrado, de um<> forma ex
tremamente perigosa, numa região de turbulência -
para usar esta imagem que tem sido muito repetida
que jamais a nossa História tenha registrado, porque o 
fato é que não há brasileiro conscierite, interessado nos 
problemas do Pais que não esteja a esperar o que vai nas~ 
cer desse entendimento Governo-Oposição ou dos parti
dos políticos, dentro do Congresso Nacional, a respeito 
desses problemas. Se houver fracasso e, por isto mesmo, 
para que não sejamos imputados de intransigência ou de 
imobilismo: é que tivemos o trabalho de e!aborãr esta 
proposta que o Senadur_ consjdera coerente e que, para 
nós, constitui um gni.nde-estírllulo. t o que estamos apre
sentando, hoje,~ Casa, imbuídos deste sentimento e des
ta inspiração que acho que permeia toda a sociedade 
brasileira. 

O Sr. Passos Pôrto- Permite V. Ex' um aparte? 

9 SR._ ROBERTO SA:rURNINO- Poi~ não. Ouço, 
com muito prazer, o aparte de V. Ex• 

O Sr. Passos Pôcto- Nobre Senador, é pena que V. 
Ex~ já esteja com o seu tempo esgotado, mas gostaria de 
me congratular pelo excelente trabalho que apresentou, 
juntamente com o nobre Senador Carlos Chiarelli, como 
uma prop·osm~-- por aSsim dizer inicial, de debaie sobre 
um·a reforma-estrutural da economia brasileira. V. Ex• 
apresei"lfóu um trabalho e ele tem de entrar em debate. 
Eu o considerei, de uma certa forma, tímido, porque ele 
incide sobre alguns pontos polémicos, e V. Ex' afasta 
CjUa1quer hipótese de controle do processo salarial, de 
qualquer discussão para o combate ao déficit público e à 
crise de recursos que há no País. Eu não sei se os recursos 
auferidos da proposta de V. Ex' dariam, assim, um resul
tado no combate à infla~;Cão e na luta contra o défiCit. Te
nho a impres:;ào de que nós deveríamos envolver, ainda 
dentro desse processo, uma reforma tributária mais am
pla, porque alguns dos impostos a que V. Ex• se referiu 
são hoje recu~sos estaduais e municipais, e riãO mais re
cursos da União. De qualquer forma, V. Ex~ trouxe um 
painel de soluções que estão dentro da ideologia de uma 
modificação estrutural no processo económico brasilei
ro. Por isto mesmo, eu quero me congratular com V, Ex~ 

--e, em outra oportunidade, haveremos de verificar aquilo 
que ser<i-viãvel e -outras coisas mais que nós deveríamos 
truzer para uma mudança de rumo da economia do nos
so País. Muito obrigado. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Recebo e agra
deço as congratulações, tambêm, com um enorme esti
mulo, Senador Passos Pôrto, pela seriedade de quem me 
aparteia e pelas observações muito justas, como costu
mam ser as feitas por V. Ex~ a respeito da discussão. É 
claro, ao fazer essas sugestões, fiz os meus cãlculos preli
minares. Entretanto, não tenho as informações detalha
das e precisas que são necessárias para um<> conferência: 
se essas fontes de recursos realmente satisfazem, bastam, 
ou se precisaríamos de novas. Enfim, é isto que devemos 
fazer e é este o espírito de que nos imbuímos neste mo-
menta. 

'o Se. José Uns- Pcnnite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO - O Presidente me 
adverte, mas concedo o aparte a V. Ex' 
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O Sr. José Lins- Não posso, nobre Senador, deixar 
de parabenizar V. Ex~ Não ouvi a sua exposição. Sei ape
nas que V. Ex~ traz uma contribuição ao debate dos 
problemas económicos, sociais e políticos -do País.. E é 
neste sentida que desejo me contratular com V. Ex• Uma 
coisa é certa, V. Ex• não chegará atrasado para esse de
bate. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Muito agradeço 
a V. Ex~. também, as palavras de estímulo. 

O Sr. Itamar Franco- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Não poderia 
deixar de ouvir o ap:.lrte de V. Ex• 

O Sr. Itamar Franco - Eu não queria apartear V. Ex• 
porque eu tenho a impressão que nestes oito anos de 
convivência, é uma das poucas vezes que temos discor
dância, e uma discordância realmente fundamental. Vejo 
que V. Ex~ traz à Casa, não negamos, um trabalho sério, 
mas com muitas das questões que debutemos aqui, desde 
o início de nosso mandato. V. Ex•, por exemplo, se refe
riu a que o Congresso Nacional examine o orçamento do 
Conselho Monetário Nacional. Pois eu tenho aí, Sena
dor, um projeto tramitando na Casa há mais de 4 anos, 
tentando exatamcnte o que diz V. Ex• Então, não são as
suntos novos, não são assuntos que surgiram em função 
da fula presidencial. O Senador José Lins aJJartcia fora 
do microfone, falando em diálogo. Eu nem sei que di<ilo
go ê esSe. Eu vejo o PDS trancado, fechado. Eu ontem 
discursei aqui, apresentando um posicionamento con
trário, porque eu acho que as grandes questões nacionais 
não estão resolvidas, não serão resolvidas nesse diálogo 
porque há um panímetro, que V. Ex' mesmo reconhece 
que há, uma limitação. Veja "que a grande questão que se 
coloca, hoje, perante o Brasil, que é a da dívida externa, 
em que há, indus.ive, acordos internacionais que ferem a 
nossa ·soberania, V. Ex• nesse diálogo não examina isto, 
que é fundamental para a Nação brasileira. Portanto, eu 
só queri<> apartear, dizendo que lamento discordar, mas 
tomara que V. Ex• acredite no diálogo do Governo. Eu 
acho que as grandes questões não estão sendo colocadas, 
não serdo resolvidas, e nós, particularmente do PMDB, 
teri10s que continuar no nosso roteiro, naquela pregação 
que fizemos na campanha, para mudarmos o Govenro 
que aí está, mudrtrmos democraticamente, através das 
eleições direus e rompennos essa estrutura do poder, 
porque, se não rompermos essa estrutura de poder, Se
nador Roberto Saturnino, vamos continuar tendo este 
País governado por este ou por aquele grupo, mas sem a 
partici]JãÇã-o PoPUlar. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Eu agradeço, la
mentando também a discordância e esperando que essa 
discord::incia venha a se desfazer ao curso dos debates, 
nobre Senador, E, reafirmando meu ponto de vista de 
que, iniciando-se um processo de discussão dentro desse 
âmbito limitado- e eu reconheço que é limitado, pois 
estão fora dele questões muito importantes, como V. Ex• 
ressaJtou, a da dív-ida externa, questões institucionais
mas que, dentro desse limite, há questõ_es também extre
mamente importantes e graves como a questão do de~ 
semprego e dos s:.tl<irios que está angustiando a classe 
trabalh<~dora; a questão da recessão que está destruindo 
a economiu nacional. Literalmente, não se trata de figura 

-de retórica. A infra·estrutura de transporte neste País, 
por exemplo, está sendo destruida. Então, há problemas 
muito graves que são colocados e inseridos no âmbito 
traçado pelo Senhor Presidente da República e acho que 
valeu pena discutir isto, porque, se chegamos a bons re
sultados nessas discussões, será inevitável que se abra a 
discussão sobre os demais temas de igual il!lportância. E 
pela pi"essào da opinião pública, pela pressão dos fatos e 
das circunstâncias, nós chegaremos também a uni entt:.n
dimento. 

O Sr.ltamar Franco- Desculpe-me V. Ex• mais uma 
vez, será o último aparte que darei. Frutos de pressões 
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externas, dR dependência externa? Veja ·aqui, "Sr. senador 
Roberto Saturnino, um grande índustrial de Minas Ge~ 
rais, da minha Cidade, quando se queixa que, por exem
plo, o algodão está escondida_aí e ele pede que o Gover
no -comece a importar, porque as grandes empresas niUI
tinacionais que dominam essa matéria-prima não a-COlo
cam no mercado. Vê V. Ex• que a recessão também é fru
to disso. Ele aqui alega que vai ter que mandar inclusive 
trabalhadores embora. Por que? Porque o Governo não 
age como deveria agir. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Nesse ponto não 
contesto V. Ex•, acho que as pressões externas são ... 

O Sr. Itamar Franco- Violentas, nobre Senador. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - ... causadoras de 
tudo ou quase tudo que estã aqui a caracteterizá-las. 

O Sr. Itamar Franco- E que nós não vãmos discutir, 
nobre Senador Roberto Saturnino. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Mas, nobre Se
nador, se nós chegarmos, internamente, a um acordo a 
respeito dlss_o; se os brasileiros se entenderem a respeito 
di~so, ~não há pressão -externa que nos faça a.~ 

O Sr. Itamar Franco- Ah! Ai é diferente, Sr. Sena
dor, V. Ex~ diz os brasilerios, a participaçãO- cfõ- povo 
brasileiro nas decisões nacionais, mas o povo não tem 
essa participação. Isso é que é preciso! 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Mas, nobre Se
nador, num momento de cri_se ... 

O Sr. José Lins- Mas é contra isso que o Sr. Senador 
Itamar Franco está ... 

O SR. ROBERTO SATURNINO- ... num momento 
de crise, nós políticos, nós dos partidos temos que assu
mir a responsabilidade, quer dizer, nós somOs represen
tantes do povo. 

O Sr. Itamar Franco- Assumir sim, inas não esque
cer a participação popular. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - E claro! E esse 
documento está sendo remetido a todos o_s sindicatos 
com os quais me relaciono. Por quê? Porque quero ouvir 
o pronunciamento dos trabalhadores, dos representantes 
deles. Agora, se formos fazer um p[ebiscifo para cada 
item desses, al eíetiVãiriente temos que assumir a respCin
sabilidade. 

O Sr.Itamar Franco- Ninguém qUer um plebiscito, 
nobre Senador. 

O Sr. José Lins- É a tal democracia- participativa, 

O SR. ROBERTO SATURNINO--: Nós somOs polí
ticos eleitos pelo povo; temos um mandato; temos uma 
delegação; podemos e devemos consultar as noss_as fon
tes constituintes aqui e ali, mas temos que assumir ares
ponsabilidade. 

O Sr. Itamar 'Franco- Nobre Senador Robeno Sa
turnino, esse é outro enfoque! Ninguém está pedindo o 
princípio dessas questões, o que estamos pedindo é outra 

coisa .. 

O SR. ROBFRTO SATtJRNINO- Sim, mas o que 
V. Ex• _diz é que o povo fica de.fora. 

O Sr. Itamar Franco- Não. O povo estã na particí~ 
paçf10 importante que é a escolha do seu mandatário. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Pois é, exata~ 
mente. 

O Sr. Itamar Franco - Isso não; isso é oUtra c·oisa. 
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p SR. ROBERTO SÁTl.JRNlNO - Então cabe a 
nós, mandatários, discutirmos com seriedade. Agora, se 
chegarmos a um entendimento a respeito dessas ques~ 
t_õ_~. "es_ta eu acho que é a melhor maneira de barrarmos 
as pre..<>sões externas e afirmarmos ao mundo que o Brasil 
existe, e quem manda nele são os brasileiros, não é o Sr. 
Ronald Reagan, nem o Sr. Donald Regan, mas os brasiw 
leiros é que decidem sobre a política econômica, sobre a 
retomada do desemprego, sobre os salários, E o Sr, La
rosiére, que disse que o Brasil vai para o ralo, vai ter que 
tapar a boca e verificar que o Pals não v:ii para o ralo 
coisa nenhuma; o País__vai para o progresso, vai para a 

-Justiça S_Qcial, vai para uma melhoria de condições de 
vida do seu povo por decisão dos brasileiros. É isso que 
temos que fazer se chegarmos a um entendimento. 

O Sr. Itamar Franco - Não Ex~; não é só isso. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Aí as pressões 
externas vão calar, nobre Senador. Esta, a minha po
sição, Agora, respeito o ponto de vista de V. Ex~ .•• 

O Sr. Itamar Franco - Também respeito o ponto de 
vista de V. Ex~ 

O SR. ROBERTO SATURNINO- .•• que, realmen
te, não deixa de ter uma grande dose de razão porque, 
efetivamente, sabemos avaliar a intensidade e a força das 
pressões externas. 

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

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Está finda a 
Hora do Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

As matérias da pauta, constituída dos Projeto de Lei 
da- Câmara nl' I !0/83; Requerimento n"' 793/83; Projetas 
de Le; do Senado n•s 280/80. 39/83, 70/83, 21/83 e 
137/81, achamMse em fase ou pendentes de votação. 

Não havendo quorum, a Presidência não irã submetê-
Ias a votos, ficando as mesmas adiadas para a próxima 
sessão ordinária. 

O Sr. Itamar l'ranco - Sr. Presidente, peço a palavra, 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a pa
lavra, pela ordem, ao nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pela or
dem. Sem revisão do orado_r,)- Sr. Presidente, Srs. Se
nadores: 

-Há um projeto de lei que estamos discutindo, o Proje
to de Lei da Câmara n~" 1 fO, de 1983, que dispõe sobre o 
tratamento tributãrio de arrendamento mercantiL 

Esse projeto, Sr. Presidente, que está em votação em 
turno único, é um projeto que, sê não ·me engano, está 
em decurso de prazo. Então consultaria para saber qua,n
do é que vence esse de-curso de prazo, para chamar a 
atenção das nobres Lideranças da Casa que ele precisa 
ser rejeitado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- A Assessoria 
informa que terminará quinta-feira. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Quinta-feira! E.u faria, 
então, um apelo à nobre Liderança- ao meu partido eu 
não preciso fazê-lo, porque o meu partido tem se posi
cionado contra esse projeto. Não sei a opinião do SenaM 
dor Roberto Saturnino, mas pelo aparte que S. Ex• me 
deu outro dia creio que também o PTD, apesar do diáloM 
go, deve votar contra esse projeto. Então, eu faria um 
apelo à Liderança do Governo nesta Casa, para que nós 
rejeítãsse-mos esse p-rojeto; na próxima quinta-feira, p-orM 
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que não é po-ssivel que ele venha passar, Sr. Presidente, 
por decurso de prazo, no Senado da República. 

Ê um projeto da mais alta importância! to apelo que 
dirijo á nobre Maiori_a~ 

O ~r. José Lins- V. Ex• estã propondo um ac_ordo! 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Em questão de 
ordem não pode haver aparte, nobre Senador José Lins. 

O Sr; Josê Lins- Sr. Presidente, a Liderança foi soli
citada a se pronunciar. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- V. Ex• depois 
poderá pedir para contraditá-la. 

O Sr. José Lins - Eu agradeço a _v. Ex.' 

O SR. ITAMAR FRANCO- 1:: o apelo que faço a V. 
Ex•, à Liderança do Governo nesta Casa, esperando que 
o PDT vote conosco, e também O PTB, para que esse 

_ projeto seja; realmente, rejeitado na próxima quinta
feira, porque é um projeto danoso. Falou-se, agora, em 
recuperar certa posição do Legislativo buscando so
luções nacionais, e as s_oluçõ_es nacionais começam, Sr. 
Presidente, fejêitanóo O Que aqUi-isfá Poi'qUe, realmente, 
é um perigo o Senado da República concordar com esse 
projeto oriundo da Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a pa· 
lavra, para uma comunicação, ao nobre Senador Passos 
Pôrto. 

o-sr. José Lins- Sr. Presidente, eu pedi a palavra, 
apenas, para contraditar. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo_ apa
lavra ao nobre Senador José Uns e em seguida, ao nobre 
Senador Passos Pôrto. 

O SR. JOSIJ L/NS PRONUNCIA O SEGUIN
TE DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTE
RIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) --Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Passos Põrto, para uma comuni
cação. -

O SR. PASSOS PÓRTO (PDS- SE. Para uma cQ, 
municação. Sem reviSão do orador.)- Sr. Presidente e 
Srs.. Senadores, amanhã a Nação irâ guardar o dia em 
louvor à Nossa Senhora de A parecida, Padroeira do 
BrasiL Também amanhã, Sr. Presidente, a Nação home
nageia_ o Descobrimento da América; amanhã a Nação 
guarda, nas suas homenagens, o Dia da Criança. Mas 
esta tarde, Sr. Pi'eSi"dente, eu gostaria de inscrever nos 
Anais da Casa, a minha homenagem, a homenagem de 
grande parcela da sociedade..brasileira, aos Engenheiros 
Agrônomos, pelo seu dia - 12 de outubro. As asso
ciações de classe de todo o País estarão reunidas não só 
para homenagear o dia desses profissionais, mas para de· 
bater os rumos da política e da agricultura em nosso 
País, para examinar os caminhos que deve seguir o Bra
sil, contando com esse importante segmento do seu de
senvolvíritento que são as atividades agropecuárias. Ao 
mesmo tempo quero homenagear uma profissão das 
mais arltigas em tempo e regulamentação. Sr, Presidente, 
faz dnqilenta anos que o então Ministro da Agricultura, 
Juarez Távora regulamentou a profissão de Engenheiro 
Agrônomo. Esta Casa teve no seu seio Apolónio Sales, 
Engenheiro Agrónomo, um dos padrões da nossa profis
são. Foi quando ele, ainda técnico no Estado de Pernam
buco, especializado em canaMde-açúcàr, convidado pelo 
Governo Agamenon Magalhães para ser Secretârio da 
AgriCultura; depOís MlDJStrO,- depois Senador, ocupou a 
PreSidência desta Casa e aqui foi um ex.einplo e um para
di&ma da Ooss:i pi'Õfissão, 
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Esta cidade guarda na sua memóriã ã fi8ura de Ser~ 
nardo Sayão, primeiro Diretor-Executivo da NOVA
CAP, o homem que construiu a Belém-Brasília, o ho
mem que fez a cidade de Ceres, no antigo mkleo colo
nial, no Estado de GoiáS. Com-o esse tantos -outros, 
como Guimarães Duque, no i1ossõ Nofdeste, primeiro 
profissional que estudou o solo e a ãgua no Polfgono das 
Secas. Teria ainda "que dher-:-sr. Presidente, sobre o Pro
fessor Becker, o homem que introduziu o trigo no Brasil, 
assim como tantos outros profiSsiomiiS ·ariôOirilos que· 
têm trabalhado nos institutos agronómicos, nos institu
tos de pesquisa, nos órgãos de fomento à agricUltura e à 
pecuária; homens que têm dado a sua colaboração ao de~ 
senvolvimento económico do nosso País, a esses profis~ 
siomüs, entre os qUais tenho a honra de ParÜcipa:T, gosta~ 
ria, nesta tarde, de deixar consignada a nosSa homena~ 
gem, a todos os Engenheiros Agrônomos do Brasil. 

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

O SR. PRESIDENTE (A.Imir Píntof- Co-õced-o a 
palavra, como Líder, ao nobre Senador Virgílio Távora. 

O SR. VIRG!L/0. TÁVORA PRONUNCIA 
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Eunice Michiles- Gaivão Modesto- Odacir Soares 
- He!vídio Nunes- Martins Filho- Humberto Luce
na- Marc:ondes Gadetha- Aderbal Jurema- João 
Lúcio- Luiz Cavalcante- Albano Franco- Josê Ig~ 
nácio - Enêas Faria - Lenoir Vargas- Carlos Chia~ 
rem. -

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Hélio GUetrOs.-- " 

O SR. H!UO GliEIROS (PMDB- PA. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do Orador.)- Sr. Presi~ 
dente e Srs. Senadores: 

Tenho a impressão de que, com relação ao apelo de 
Sua Excelência o Senhor Presidente da Repúblíca a uma 
convocação de todos os Partidos Políticos de Oposição, 
está acontecendo o fenômeno da preterintencionalidade. 

1: uma palavra complicada, mas quero dizer a V. Ex•s 
qu,e, quando estudei Direíto; no segUndO ano", -ã.líáS [.)j~ 
rcito Penal, orientado pelo ilustre e atual Presidente da 
Câmara dos Deputados, Deputado Flávio Marcilio, que 
é um competente professor de Direito Penal, quando 
chegou a esse problema de preterintenciomilidadi:::-eu rur 
descobrir que, apesar do nome complicado, a coisa--é 
muito simples; quer dizer, vai além da intenção; ou me~ 
lhor dizendo, e no caso de um assassinato, de um crime, 
de um homicídio preterintencionat, pode ser traduzido 
naquele ditado popular: .. atirou no que viu e acertou no 
que não viu", abcrratio ictus. 

Então, Sr. Presidente e Srs; Senadofes, acho que está 
acontecendo isso com o apelo de Sua Excelência o Se~ 
nhor Presidente da República. Porque eu verifiCo que o 
PDS, que dá apoio -e susienf.ãCulo pÚlamentar a Sua Ex
celência, ao governo de Sua Excelência, há mais de 4 
anos, 5 anos, não usou nunca da oportunidade de ser o 
Partido do Governo para apresentai- qualquer solução 
para os problemas sociais, económicos e financeiros do 
País. 

Foi só o Presidente dã RePúOlíca~ entretanto, fazer 
essa conclamação, que deve ser dirigida mais aos Parti
dos de Oposição, e o PDS se apossou da palavra do Pre
sidente da República. 

Então, abrem~se os jornais, sejam da Capital Federal 
ou da antiga Capital Federal, e o que se vê são os proje~ 
tos e planos de uma Comissão dos Onze do PDS_ Essa 
Comissão dos Onze do PDS é que quer, agora, ·com-an~ 
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dar a so1UÇão da equação dos problemas económicos
sociais do País, e se apresenta à Nação como atendendo 
ao chamamento do Senhor Presidente da República, e 
prontamenfe CS>tá apresentando os seus pontos de vista. 

Entendo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que a opor~ 
tunidade dci .. PDS já se esgotou. Ele teve chance, mU.iii 
chance de apresentar os seus projetas e planos ao Senhor 
Presidente da República. E o que mais me admira é que, 
quando aqui esteve o Ministro Galvêas, e quando aqui 
es-teve~O-Ministro Antônio Delfim Netto, o -que verificou, 
da parte da eminente Bancada do PDS, foi Uril aplauso 
irrestrito, incondicional à condução dos negócios econô
micos e financeiros do País. Quer dizer, a Bancada do 
PDS sempre esteve solidária, firmeniente solidária com a 
política económica e social do Governo, executada pelos 
Ministros De_lfLm -Netio e Ernane Galvêas, 

Por isso, Sr. Pi'esidente, quero expressar a minha es
tranheza para com essa posição do PDS, querendo ocu~ 
par supostos espaços vazios. Então, ele, agora, com a 
Comissão dos Onze, que são Senadores e Deputados 
reunidos no Rio de Janeiro, está apresentando um proje
to à Nação. 

Aliás, Sr. Presidente e Srs. Senadores, eu não sei por 
que essa not<ivel Comissão dos Onze do PDS foi se reu
nir no Rio de Janeiro. Os Se-nã.dores tr"abalham em 
Brasília; os Deputados trabalham em Brasília; o Con
gresso tem sede cm Brasília; o PDS tem sede em Brasflia! 
rriãs os onZe notáveis fugiram para ó Rio de Janeiro, 
para lá fazerem o seu ptano, o seu projeto. Brasília pare
ce_ que não tem clima bom para os notáveis onze do PDS; 
porqeu não vejo nenhuma razão por que se demandar 
daqui, hora e meia de avião, para se chegar ao Rio de Ja
neiro e se lá fazer um projeto, quando Brasília teria todas 
as condiÇões de hoSpedar esses onze notáveis, para que 
eles tivessem todas as f<lcilidades para apresentação do 
seu projeto. 

Es~a foi a primeira estranhe;za, ali<is a segunda; a pri~ 
meira s_eria que o PDS está se .ãpropriando de um convite 
que foi endereçado a outros Partidos. O PDS interceptou 
o mensageiro·na meio do caminho, ficou com o convite, 
e-agora quer chegar às bodas, às festas, tomando o lugar 
alheio. 

Em segundo lugar, é o detalhe dessa viagem à Cidade 
Maravilhosa, para ali conceber um projeto, um plano 
que irá salvar o País. 

O Sr:_ Virgílio Tâvora- Permite V. Ex~ um aparte'? 

O SR. HtLIO GUEIROS - Concedo o aparte ao 
- nobre Senador Virgílio Távora que estranho não faça 

parte da Comissão dos Onze, notável notabi!ístico que ê, 
e por sinal competente, interess:ddo na discussão do as~ 
sunto, além de estudioso na discussão do assunto. Mas 
S. Ex•, inexplicavelrilente, não foi convocado para fazer 
parte da ComissãO dos Onze~ Mas, concedo com muita 
satisfação, alegria e prazer, o aparte ao nobre Senador 
Virgílio Távora, lamentando, ou melhor, talvez não la
mente que S. Ex~ não faça parte dos onze. 

_O Sr. Virgílio Távora - Eminente Senador, podería
mos dizer a V. Ex~ que a resposta haveria que ser propi
ciada do fim para o começo. Estranho seria é que justa~ 
mente o Senador que o aparte-ia fizesse parte da Cernis~ 
são dos Onze; pois justamente há que distinguir o Líder 

_OI,J Vice-Uder do Governo que defende aquela política 
econômica e financeira de um Senador que tem idéias 
próprias e que, aqui, no Plenário, de vez em quando, as 
externa, como ontem, como hoje mesmo, no aplauso. 
Mas se fizesse parte dessa Comissão, eu -estaria justa
mente em nome do Governo, já que, merecida ou imere~ 
cidamente, em urna das vice-Jideranças do setor econô~ 
mico -e um outro está aqui bem junto..:....._ dizendo como 
Sicãmbro: "Curva-te. Queima o que adoraste e adora o 
que queimaste"! Não fazemos isto. Um Líder tem que 
ter -um mínimo de coerência. Se até o dia de hoJe de~-
fendíamos posições, algumas delas em divergência com 
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as aplicadas pelo Governo, externávamos apenas nos de~ 
ba~es com o Senador Rqbt:rto Saturnino. Não íamos nos 
transvestir, justamente, em iconoclastas daquilo que de
fendiam os. Essa é a razão. Agora, quanto a outra parte, 
prezado amigo Senador Gueiros, dá~nos a impressão de 
que está l1avendo ... 

O Sr. Pedro Simon - A primeira resposta foi fr"ilca. 

O SR. HtLIO GUEIROS- Para a primeira já tenho 
a resposta, vou dizer depois. 

O Sr. Virgílio Távora- Fraca'? Talvez ... Porque reco
nhecemos que não está, óbvio, à altura çla _inteligência, 
da eloqilência, da capacidade de argumentação do Sena
dor Pedro Simon, mas, realmente, traduz uma verdade 
incontestável. Agora, queríamos, permita~nos dizer~ 

lhe ... 

O Sr. Pedro Simon - É modéstia de V. Ex~ 

Q_ Sr. Virgílio Tâvora - ... quanto a outra parte, é 
que, justamente, não estamos mais entendendo V. Ex• 
Há pouco ouvimos representantes da sua agremiação 
partidária darem um basta completo a uma resposta de 
auxílio de eluciéiaç-do que o eminente Senador Saturnino, 
Líder do PDT, queria agregar à discussão havida sobre a 
economia brasileira. Só isto V. Ex•, agora, também, acha 
que o PDS não deve dar essa contribuiçãÇ)._Queil)., facil~ 
mente, deveria dar essa contribuição? 

O SR. H~LIO GUEIROS - Eminente Senador 
Virgílio Távora, V. Ex• precipita,um pouco o meu dis~ 
curso na primeira parte do seu aparte. agora repito a es~ 
pécie de trocadilho de V. Ex•, quapdo disse, entre outras 
razões pelas quais não foi arrolado entre os participantes 
da Comissão dos notáveis onze que V. Ex! tem idéias 
próprias. À contrario sensu verific~ ou conluo, e me é líci
to concluir, que os onze nótáveiS não têm idéias pró~ 
prias. 

O Sr. Virgílio Távora- Perdão, V. Ex• não viu isso e 
aplicamos, para nosso aparte aquí, aquele conhecido re~ 

_-curso _Q:ar~a_!!l_entar: vamos olhar ~s notas taquigráficas, 
dissemos que, quanto à economia.temos idéias próprias 
que nem sempre concordam com aS do Governo e que V, 
Ex~ é testemunha, porque aqui o fizermos em plenário, 
mais de uma ou duas vezes, concordando com o Senador 
Roberto Saturnino e, vamos dizer}lhes várias vezes: nós 
somOs à favor da prática extinção·do open. Quem é que 
não nos ouviu fafar'! Qu-ein duvida disso'? Somos à favor 
da extinção do que nós chamamos, a discriminação entre 
o capital e o trabalho. Em matéria de tributação, somos 
a favor da tributação dos ganhos especulativos dos 
acréscimos patrimoniais. Atê agora, isso não fazia parte 
da política governamental. Quem ignora isso -aqui, do 
Partido'? E nunca escondemos isso. Escondemos alguma 
vez? 

O SR. Hl!:LIO GUEIROS - Eminente Senador 
Virgílio T<ivora, é evidente que não vamos imitar o 
nobre Senador Moacyr Dalla, que, em dramática sessão 
do Congresso Nacional, suspendeu por 20 minUtoS os 
trabalhos do Congresso para ouvir a gravação da sessão 
e consultar as notas taquigráficas. 

Mas, entendi que V. Ex.~, entre outras coisas, falou em 
idéias próprias: e quero dizer a V .Ex• nobre Senador, 
que é por isso que peguei o pião na unha, que V. Ex• tem 
toda razão, V. Ex• tem toda razão, esses tais- desculpe
me a expressão- esses notáveis onze, a rigor, eminente 
Senador Virgílio Távora, não estão apresentando nenhu
ma idéia nova nesse projeto. 

Por si_nal, foi muito lúcida, hoje, a observação de um 
comentarista político, senão- me engano do Jornal de 
Brasília, André Gustavo, que disse nessa comissão, su
postamente política, dos onze notáveis do PDS, os que 
iriam influenciar seriam os dois tecnocratas tránsvesti~ 
dos de políticos que foram embutidos nessa Comissão. 
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Então, o comentarista, c-om- -rriUità lucidez e c:larividên
cia, diz que no fim tudo ·vai ficar resumido, a tal comis- -
são dos onze a· opinião ·do Deputado Pratini de Moraes, 
tecnocrata, e o Senhor Roberto Campos, o reCdoS-tecn.o=
cratas brasileiros. --

Eminente Senador Virgílio Távora, o que se Observa 
pela leitura dos jornais é que esses dois tecnocratas trans
vestidos de políticos, conseguiram imPiOgir nos cinze, 
nada mais nada menos do que a manutenção do n9 2.045. 

O Sr. Virgílio Távora- Eminente Senador, V. Ex• es
tá fazendo uma injustiça aos seus-Colegas. Não Temos de
les nenhuma delegação para fazer sua defesa, ·mas--não 
diga uma coisa dessas. - -

O SR. HI!:LIO GUEIROS- Ora, eminente Senador, 
o problema foi criado porque o Congresso não vai apro
var o 2.045. O 2.045 é o que reduz o aumento dos salário 
a 80% do INPC, expurgado. A crise estâ ai no 2.045, nos 
80% do INPC, é aí que está o- bu_sílis da questão_. Pois__ 
bem, apanha-se o jornal, e embora o Senador Virgílio 
Távora diga que eu--estOu -faZendo injustiça aos rrieus 
eminentes colegas parlamentares, na verdade eu apenas 
me baseio no jornal, e a Folha de S. Paulo coloca, em 
corpo, em corpo, cinco, seis, mal dá para se ver, mas dá 
na íntegra o documento dos onze notáveis. E 5abe o que 
os II notáveis propõe para substituir o 2.045, que dá 
80% do INPC para tOdo mundo? Diz o seguinte: que, 
obrigatoriamente, o aumento deve ser entre 60 a 70% do 
INPC. Ora, se está havendo uma crise, e o Governo não 
vai aprovar o-2.045, porque coloca 80% do INPC como 
aumento para todas as classes profissionais, com é que 
para conciliar o assunto os onze notáveis sugerem que o 
Governo dê, por lei 60 a 70? Agora, o resto fica pa-rã a li
vre negociação. 

Essa idéia de livre negociação, aqui nesta casa, ti:fdo 
mundo sabe quem é o dono dela; é o Senador RobertO-
Campos. h só quem fala aqui em Jivfe negOCiação. :t-o 
Senador Roberto Cain}:ios~ Pelo Oedo se- conhe-Ce o gi
gante. A idéia de livre negociação é do Senador Roberto 
Campos. 

Mas, meus eminentes pares, querer que sindicato ope
rário de trabalhador tenha condições de discutir com o 
sindicato patronal, é uma ilusão. t uma ilusão. Digo 
logo uma prova muito mais fácil de se entender; se o 
PDS~ partido fortíssimo, dois terÇos, não tem condições 
de livre negociação, nesta Casa, nem o COngresso Nacio
nal, e é uma força esmagadora, mas não tem, não tem li
berdade de livre negociação, o sindicato dos taifeiros, 
empregados em construção civil, de lavradores de sani
tário é que vão ter condições de enfrentar a classe patro
nal, nesse sistema de livre negociação, Sr. Presiâente e 
Srs_, Senadores? Está-se vendo que é arrumação de quem 
não vive no Brasil, de quem não anda no meio das clas
ses trabalhadoras. Tenho a impressão, aliás, e digo isso 
de raspão, que o Ministro Delfim Netto é tão insensível e 
distante dos problemas brasileiros, eu acho que ele nun
ca andou pelas ruas, nunca entrou num bar, ou num res
taurante pequeno, modesto. Ele sai daqui do Palácio, 
não entra em aviã·a de_carreira, porqUe como esseS aviões 
andam muito cheios, a gente pode se sentar no meio, e 
haverá alguém de um lado e de outro, a gente tem conta
to com o povo. Ele poderia aprender muita coisa com o 
povo brasileiro. Mas, não! Ele vai do gabinete- só rece
be quem quer- pela porta dos fundos, para não ser en
trevistado pelos jornalistas, toma o Seu j!il:"ínho particu
lar, onde só vai ele e quem abana a cabeça para ele, desce 
lá no Rio de Janeiro, mete:se num-carro OPal:iTechado, 
que sai pela descida privativa de autoridades e vai para O 
outro Palácio. Tenho a impressão de que há cinco ou seis 
anos, o Ministro Delfim Neüo não tem o menor cantata 
com o povo brasileiro, ele não sabe de nada. 

O Presidente Aureliano Chaves quis levá-lo para ver 
os flagelados da terra dos eminentes Senad.ores Martins 
Filho, Virgílio Távora e José Lins, ele deu um jeitinho e, 
em vez de tomar o avião para o Nordeste, pegou o avião 
para Paris. - -

O Sf. Virg~1io Távora- V. Ex• apenas se esquece que 
ele esteve em Recife, e Recife não é Paris ... 

O SR. HI!:LIO GUEIROS- Chegando lá, não houve 
jornalista que descobrisse por oride ele andava, e para 
não dizer que não tinha ido lá a serviço, espalhou a notí
cia de que se_encontrara em segredo com o Presidente__dC? 
Banco Mundial que estava na Suíça, mas veio escOndido 
vê-lo em Paris. Ora, são coisas pilhéricas. Mas quero 
mostrar a V. Ex.fs como de fato o atual Governo brasilei
ro peca, porque está colocando gente para decidir 
problemas humanos, sociais, cruciais, que não tem o me
nor cantata com o povo brasileiro. Então, ê muito fácil. 
Eu não vendo a desgraça alheia ... 

o- Sr. VírgiliO Távora-- Eminente Senador, jã lhe pe
dimos um aparte duas vezes. 

O SR. HI!:LIO GUEIROS- É muito fácil eu fazer ti
radas de esplrito, fazer gracinha, fazer blague. Mas foi 
_só, por exemplo, a Rede_Globo mostrar ao vivo o drama 
do nagelado, para que o Brasil inteiro se comovesse. 
Mas com o Ministro Delfim Netto isso llão acontece, 
porque ele não deve ver esses programas que devem ferir 
a sua suscetibilidade muito -fina, e de reSU.ftado, todas as 
medidas preconizadas por S. Ex~ e postas em práticas, 
não têm nada_a ver com o homem. Ele não tem o menor 
Interesse, nem intenção de verificar a verdadeira situação 
do homem brasileiro. 

-co-ncedo o aparte, antes de prosseguir, ao Senador 
Virgílio Távora. 

O Sr. Virgílio-Távora- Eri"Linente SenadOr, se iriSlsH
moS tanto no aparte, é porque temos neste momento de 
nos retirarmos do -ple"nário, e não queríamos fazê-lo sem 
dar-lhe, não uma reSposta, mas um esclarecimento. ~- in
tereSsante a insistência cOm que V. Ex' deseja qu.e esteja
mos ná COfnissão dos Onze, se já lhe demos as razões 
pessoais porque não poderíamos nela estar incluídos. 
Mais interessante ainda, é V. Ex• dizer qUe-o" que-rol 
acOrdado; porque realmente, V. Ex• lendo os jornais, es
tá ainda mais bem informado _do que nós. 

O SR. H€LIO GUEIROS- Quejiifo! Eu tenho que 
ler os jornais, porque s~não, et1 não sei de nada. 

O Sr. Virgílio Távora- Ainda não sabemos realmen" 
te a redação final desse documento. V. Ex• é mais feliz do 
que nós, pois já se julga detentQr da versão final dom~
mo. 

O SR. HI!:LIO GUEIROS -Então, V. Ex• não é lei
tor de jornal? 

O Sr. Virgílio Távora- Aquilo é redaçào provisória. 

O Sr. Pedro Simon- V. Ex• querendo, eu posso lhe 
dar uma cópia. -

O Sr. -Virgílio Távora - útimo! Veja como o PMD B é 
mais feliz do que nós. 

O Sr. Pedro Simon --A írilp-relÍsa está com ela, está 
distfibuída: 

O S"r. Virgílio Távora - Perrrlite-nos falar? 

O SR. HI!:LIO GUEIROS- Aquí se garante a pala
vra. 

O Sr. Virgílio Távora- Imagine o dia que, em 1997, 
V. Ex~s assumirem o Poder. Não deixam ninguém falar 
mais. 

O SR. Hf:LIO GUEIROS .cc Qual é o acto? 

O Sr. Virgílio Távora- Em 1997, mais ou menOS. 

O Sr. Pedro Simon- lsso não ê prognóstiCo, iss_o já é 
praga. 

Outubro de 1983 

Q_8r. Vil-gllio Távora- Ainda há de serem, essas con
cLusões encampadas pela Bancada- dãs duãs Casas que 
hoje, pela manhã, esteve reunida a da Câmara dos Depu
tados; quinta-feira, depois de amanhã, às 17:00 horas, a 
do_ Senado_Federal, do PDS. Da discussão, acreditamos 
nós, é_ que sairá justamente aquilo que é o pensamento 
do Partido que, por sua vez, será apresentado pelo seu 
Presidente ao Chefe do Gabinete Civil da Presidência da 
República, para que, após a troca necessária de entendi
mentos, seja procurada uma negociação, com os outros 
Partid?s. Vejam que y. Ex~_s estão muito mais avançados 
do Que todos nós. Gostaríamos por fim, de expressar o 
p~sar de não podermos ouvir sua dissertação, porque 
Relator da Comissão da Dívída Externa com a Polônía, -
já duas vezes o seu _correligionário Itamar Franco nos 
chama ao dever. Com a sua licença, deixamos aqui o Se
nador José Lins, para ouvir a sua bela oração. 

O SR. Ht:LIO GUEIROS - QUariio ao pesai-, creia 
V. Ex• que é recíproco, porque é sempre muito prazer e 
muita honra para mim dialogar com V. Ex•. 

O Sr. Virgflio Távora- Mútuo, mútUO. 

_ O SR. Ht:LIO GUEIROS - Mas o Senador Virgílio 
Távora diSse que depois de a Bancada dele receber esse 
documento, ele vai submetê-lo aos Partidas de OposiÇão. 
Mas não é o que o Presidente do PDS diz, o Seiúiaoi Jo
sé Sarney. Não sei _se, hierarquicamente, o Senador José 
Sarney _fala para cima do Senador Virgílio TáVora, ou 
não, porque o Senador José Sarney se animou com essa 
história dos Onze, e ele qu~ estava tão calado, tão tran
qâilo, sentando-se ali atrás -só falou aqui só uma vez, e 
na outra, deu um aparte -, não se metia muito na dis
cussão,.já está todo alvoroçado e já disse que é isso m-es
mo, que o projeto vai ser o que o PDS quer e está acaba~ 
do, que o Governo vai engolir os Ministros. Ele diz aqui: 
"o.s Ministros econômicos vão ter que aceitar -o projeto e 
o plano do PDS'_:_,_ É o Presidente do PDS quem diz. 

Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Senador José 
Sarney vai pensar que nós vamos acreditar que um Go
verno autoritário desses, até anteontem, que um Minis
tro acostumado a ser arbitrário, a fazer o que quer, fazer 
e desfazer a toda hora, a todo instante ele é quem impõe, 
ele __ é_quem diz o que é, da noite para o dia se converter 
como Saulo, no caminho de Damasco, e agora vem pedir 
apoio e orde-ns pãra o PDS?! Ninguém, Sr: Presidente, 
ninguém acredita; só, parece, o Senador José Sarney. 

Portanto, eu -concluo, Sr. Presidente e Srs. SCnadores, 
que o que está acontecendo nessa Comissão do PDS, é a 
mesma coisa daquela anedota _em que o pai de família diz 
que a fllha é livre para casar, desde que seja com o João. 
Então, neste caso o PDS, ele vai poder fazer nas entre}i
nhas, nas amenidades, o que quiser. Mas, no ponto cru~ 
cial que é o aumento do salário, o PDS não vai ter 
opção, vai ter que aceitar a idéia do Governo, imposta 
pelo Sr. Delfim Netto. É a história de um chefe político 
do meu Estado, General Magalhães Barata que, quando 
existia, dava inteira liberdade para o DiretóríO escolher a 
lista tríplice para a es_colha do candidato i prefeito. En
viava circular parã. todos os diretórios: "POdein escolher 
a lista trfglice à vont~de, só que- vamos supor- entre 
os três, tem que vir o _nC?me do Senador Martins Filho." 
De fUto: Os direfórios usavam plenamente a sua liberda
de condiclonaJ, votavam os três nomes mas, entre os três 
nomes tinha que vir, necessariamente, o nome daquele 
indicado pelo General Magalhães Barata. 

Uma vez até, e a título de ilustração, houve um dire
tório Que recebeu isso e mandou a primeira lista sem o 
nome do indicado pelo General Barata. Ele devolveu 
para vir uma lista tríplice com o nome do cfdadào, então 
a lista tríplice veio c-om os três nomes, repetido três ve
zes, dà can4idato do General Magalhães Barata. Então, 
com ~comissão do PDS está acontecendo a mesma coi
sa..._eles estão tenda toda a liberdade, e aqui é longo, eles 
fazem um estudo ... 
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O Sr. José Lins- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HtLIO GUEIROS - n•- uma análise longa 
sobre a situação política brasileira, econômica e social e 
propõe isso e propõe aquilo, mas quaitdo chega no pon
to crucial, que é o que se está discutindo, a decisão dos 
onze notáveis: o aumento obrigatório, compulsório, 
deve ficar entre 60 a 70%._ Q-Uà diZer, ainda vão &mi
nuir, eminente Senador Pedro Simon, ainda propõem 
uma redução, não é nem os 8ti% qUe SãO insUportáveis e 
inaceitáveis para o Congresso Nacional, pois a comissão 
dos onze notáveis e ã Sr. José Sarney está_ dizendo que o 
Governo já vai aceitar. E vai aceitú por quê? Porque re
duz ainda mais, fica entre tiO e 70% e o _festa P~mi fívfe 
negociação. 

Tem o aparte o ilustre Senador José Líils. 

O Sr. José Lins- Nobre Senador HéliO dlleiros, vOU 
voltar um pouco atrás no discurso dC: V. Ex• Em primeí
ro lugar, me admira muito .. 

O SR. H~LIO GUEIROS - Tire a admiração, diga 
só o fato. 

O Sr. José Lins- Eu admiro V. Ex•, mas o que me es
tá admirando no momento, não 1é bem V. Ex• ... 

O SR. H!:LIO GUEIROS- Não, eu sei, V. Ex• está 
se admirando da minha argumentação. Não _se admlre. 

O Sr-.-JoséLins- Mas me admira, a verdade é que me 
admira que V. Ex• seja contra a livre negociação, porque 
durante muito tempo o partido de V. Ex• defendeu esta 
livre negociação. Defendeu, ainda mais, a liberalização 
da legislação social em muitos _outros asPectos, porque o 
ponto de vista é que os sind[CàtoS térn realmente con
dições de diálogo e o Governo não deve se meter nos 
diálogos entre os patrões e os operários. E eu, do meu 
ponto de vista, o ldeaJ é que fsto aconteça e vai aconte
cer, nobre Senador, mais cedo ou mais tarde. Agora, não 
cabe a V. Ex~ dizer ci,ue esSe$ Oiiúáf10s não têm con
dições de dialogar ou se defender. ~certo que algumas 
áreas ainda não têm estrutura organizacional para isto, 
mas nem por isso V. Ex• deve se referir a esses operários 
como lavadores de sanitários~ .. 

O SR. H!:LIO GUEIROS - Mas não tem lavadores 
de sanitários? 

O Sr. José Lins- Sim, mas V. Ex• fez quase que uiU 
deboche quanto a esse povo, quanto aos assalariados. 

O SR. H!:LIO GUEIROS - Até na Rússia exiStem 
lavadores de sanitários! 

O Sr. José Lins- Haveria a necessidade de Y. Ex• fa
zer essa referência, como se generalizasse a apreciação 
sobre a classe operária, a classe assalariada? Acredito 
que não. Agora, creia V. E·x~ num fatO-fundamentãi, este 
2.045 ou outro qualquer decreto do_ Governo e mesmo as 
leis analisadas neste Parlamento, não vão ser mais apro
vadas só pelo PDS, nem pelo Senador José Sarney, por
que o que o Senador José Sarney diz- e diz com muita 
propriedade- é que o partído se valorizã., que o p3.rtido 
se afirma. Mas para aprovar, nobre Senador, nós só va
mos fazê-lo através do diãlcigo. Se alguma- coisa for 
aprovada será com a vitórfli do diálogo, Porque V, Ex• 
sabe que nós não detemos a maioria na Cãritara. Eátão, 
fique V. Ex• tranqüilo, que o PoOeid-e barganha dã. Opo~ 
siç-do é grande, ê maioi dôQu~e o -ilosSõ: POr Isso é qUe eu 
acho que nós não vamos ter outra saída fora do diálogo. 
Eu não sei porqUe a resistência para- seTaze{essã ãnálise. 
Esses técnicos, a que V. Ex• se refere, _da Comissão dos 
onze, estão realmente fazendo análise técnica, mas o 
diálogo, a discussão é política, e só paSsará aquilo que 
for objeto de decisão política. 

O SR. Hli:LIO GUEJROS - Nobre Senador José 
Lins é evidente que no Congresso Nacional s_ó deverá 
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passar o que a maioria aprovar. Mas, o que deve estar a 
desconfiar, para usar <1 expressão portuguesa, é que o 
PDS não está sendo sincero no seu apelo para o diálogo. 
O que ele está querendo ... 

O Sr. José Lins- Acho que- não vale a pena V. Ex• le
vantar essa premissa, que não é correta. 

O SR. lltLIO GUEIROS- ... o que ele está queren
--do é desunir, desestabílizar as Oposições, afrouxar os 

elos que nos unem para, aí, nesse impacto, nessa confu
são ... 

O Sr. José Lins- Mas, ainda ai a culpa será das Opo
sições que se deixàram levar. 

O SR. HÉLIO GUEIROS- ... nessa confusão que se 
vai estabelecer entre o projeto do PDS, o projeto do Mi
nistro Delfjm Netto, e o projeto do PDT, que por sinal 
eU gOStei muito, e outros projetas como -o do Senador 
CarloS Chiarelli, vai se estabelecer tal confusão e, com is
so, o Governo vai assistir de camarote, talvez, é o que ele 
pensa, a passagem tranqüil<l do Decreto-lei n<:> 2.045,. 

O Sr. José Lins- V. Ex• acusa as Oposições de serem 
fracas e de serem penetráveis. 

O SR. HÉLIO GUEIROS - ... não estou acusando 
_ _r1_inguém, m,as nt_nguém deve ser infantil, ninguém deve 

estar aqui com ilUsões, com lirismo, POrque a vefdade ... 

O Sr. José Uns - Deve ser é uma coisa, mas ser, 
como V. Ex• garante, é difereilte. 

O SR. Hf:LIO GUEIROS- .•. é que há intenção, evi~ 
dente aqui de um projeto do Governo, que para acabar 
com o decreto 2.045, sugere coisa pior do que o 2.045, 
em meio aos caramelos e bombons que ele e_stá colocan
do para confundir e atrapalhar as Oposições. É por issO, 
Sr. Presidente e Srs. Senadores, que há necessidade de se 
ler direito o que se está faú:ndo, e que se eStá propondo, 
para não se cair assim tão facilmente nos planos e arti
manhas do Governo. Eu, se me quisessem perguntar 
como se deve fazer um sinal de sinceridade, uma arras, 
para demonstrar a boa fé e sinceridade do Governo em 
discutir isenta mente, sem a menor parte pris esse proble
ma do 2.045, eu teria que exigir, por exemplo, que o Go
verno dispensasse os serviços do Sr. Delfim Netto. É pre
ciso ser muito tolo, muito ingénuo, para se pensar que o 
Sr. Delfim Netto vai colocar em vigor alguma coisa que 
não seja rigorosamente o 2.045. Ainda hoje, o Sr. Minis

~trO Ernane Galvêas disse na primeira página de um jor-
nal daqui de Brasília que sem o Decreto-lei n'~ 2.045, não 
há acordo com o Fundo; disse claramente. Quer dizer, o 
Presidente da República está dizendo uma coisa, está 

_ _a,_cenando que quer urna conciliação em torno do 
Decreto-lei n9 2.045, está querendo ouvir as oposições, 
está querendo ouvir as sugestões da Oposição e o Sr. Mi
nistro -da Fazenda, no jornal de_ hoje, diz que sem o 
Decreto-lei n'~ 2.045 não há acordo! 

O Sr. Jos~ Uns - Pennite V. Ex' um-aparte? 

O SR. HtLIO GUEIROS - Então, eu não tenho o 
direito de ser ingénuo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, e 
pensar que alguma coisa no Brasil, no setor econômico, 
social e financeiro, vai mudar com a presença do Sr. Del
fim Netto. Todo mundo, às vezes, é obrigado a pagar um 
preço para mostrar a sua sinceridade- paga uma pren
dazinha. A Bíblia fala, por exemplo, que Jacó, quando 

. quis casar-se com Raquel, filha de Labào 

O Sr. José Lins - Serr_o:tna e Bela ... 

O SR: HÉLIO GUEIROS - ... passou sete anos ser
vindo a Labào por causa de Raquel, Serrana e Bela e, de
pois, como Labão, enganando Jacó, lhe deu Lia, Jacó 
prontificou-se, também, a servir por mais sete anos a La
bào, a fim de ter Raquel. 

quart~-feira 12 4769 

O Sr. Josê Lins - E achou que valia a pena, 

O SR. HÉLIO GVEIROS- E achou que valia a pe
na. Há sempre um sinal de sinceridade- os noivos dão 
uma aliança, quando se compra uma casa dá-se um sinal 
de garantia. Então, Sr. -Presidente eu tenho a impressão 
que as Oposições deveriam pedir ao Governo um sinal 
da sua sinceridade uma arras. E a arras, na minha opi
nião, Sr. Presidente, __ Srs. Senadores, deveria ser a dispen
sa do Sr. Delfim Netto. Ele já fez muito por esta Pátria, 
deve estar cansado, fatigado, enjoado, traumatizado, 
tem o direito! Vamos dar um descanso merecido a esse 
cidadão. Já chega de explorá-lo, não é possível que a 
Nação esteja a exigir tanto do Sr. Delfim Netto, achar 

_que Só vai sair da entaladela, do embrulho, se ele ftcar no 
Ministério do Planejamento. É preciso dar um descanso; 
os heróis também têm direito a um descanso. Yãmos dar 
repouso a esse grande guerreiro do Brasil, e vamos dei~ 
xar, agora, que outros mais jovens, mais animados, ain
da sem muitos desgastes, assumam o comando da coisa 
pública no Br"asil, sacudam um pouco e dêem uma colo~ 
ração diferente, 

Então, a proposta que eu queria fazer a respeito da 
sinceridade do Governo, que o Governo provasse a sua 
sh1cei'id3.de era que dispensasse o Sr. Delfim Netto, por-

" --que p"ara o povo brasileiro, Sr. Presidente, Srs. Senado
res, nada que esteja hoje com o Sr. Delfim Netto pode ter 
o apoio do povo brasileírO. As pesquisas de opinião es-. 
tão ai, as análises, eu não estou dizendo qualquer novi
dade aquL Não sei por que essa teimosia exagerada do 
Presidente da República, e mesmo por que nós devemos 
ficar condoídos da situação extenuada, do sacrificio ftSi
co e mental que o Ministro Delfim Netto está fazendo, e 
vamos dar a ele um merecido lazer. 

O Sr. José Lins - V. Ex~ permite um aparte? 

O SR. HÉLiO GUEÍROS -Tem o aparte o nobre 
Senador José Lins. 

O Sr. José Lins- V. Ex~ parecequeseesme:ra mais na 
verdade ... 

O SR. HtLIO GUEIROS- Parece? Já não vou agra
dei:er. Pare1:e? 

O Sr. José Lins- .. -.quando procura se tornar pejora
tivo. Um dia, este Pais ainda vai reconhecer o esforço e o 
valor do Ministro Delfim Netto. AgOra, o que eu quero 
dizer a V. Ex• - e volto à velha tecla- é que nós, do 
Parlamento. nãQ devemos passar o recibo contra o diálo
go. Mesmo porque V. Ex• tem a garantia de que, qual
quer que seja a opínião do Ministro Delfim Nett6, ela só 
poderá prevalecer se o Congresso permitir. De.- fõrma 
que V. Ex' já tem a garantia que deseja. Por que mais? 

O SR. HÉLIO GUEIROS - Nobre Senador José 
Lins, eu insisto na minha observação que não é preten
siosa. ilão é nada. Apenas ê evidente que, com essas ma
nobras, o PDS e o Governo _estão querendo afrouxar os 
lâços que unerrr as- Oposiçôes::-c6ttH!Çã1fi 1Cat:-enan::om 
uma abertura aqui ... 

O -sr. José Lins- Pelo que eu sei, esse bloco nãO exis
te, não foi aceito. 

O SR. i-ltLIO CUEIROS- ... com uma abertura ali, 
é evidente, _que isso desagregará um pouco. 

O Sr. José Lins - V. Ex• tem medo . 

O SR. Hf:LIO GUEIROS - Medo? Ora, medo! 

O Sr. José lins- T~m receio! 

O SR. Hf:LIO CUEIROS- Vou dizer uma coisa; eu 
posso ter uma namorada, mas se um cara estiver dando 
em cima dela, e claro _que vou ficar com um pouco de 
ciúme. 
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O Sr. José Lins- Só se o cara for mais bonito. 

O SR. HÍ:LIO GUEIROS-- Não! Ela não tem tantas 
obrigações comigo, não! 

O Sr. José Lins- O que- é- o caSo, -en-reconheço. 

O SR. HI!.LIO GUEIROS- Não tem. Ela pode ser 
cortejada, o que hã de mais? E pode preferir o outro e 
pode até ser enganada, 

O Sr. José Lins- V. Ex• é contra a liberdade das.mu~ 
lheres. 

O SR. HtLIO GUEIROS- Eu estou discu_tindo o 
fato em si. Mas existe a possibilidade de ela ser engana
da. _Então, eu nãO posSà chegar aqui e bancar o ingênuo 
e dizer que não, que o PTB não possa ser alvo de certas 
distinções ... 

O Sr. José Lins- Quer dizer que V. Ex• se julga o juiz 
das decisões de sua namorada. 

O SR. H~LIO GUEIROS- ... e o PDT também pos
sa. Pode_ser. E até o próprio PMDB poderá, no que eu 
não acredito. Apesar de os jornais viverem estimulando 
dissensões, intrigas, mal entendidos _dentro _do_ PMDB, 
na hora da votação, quem canta os votos tinindo, sem 
discrepância? É o PMDB. Aqui no Senado não falha um. 
Não tem questão fechada, não tem questão aberta, não 
tem nada; é o PMDB tinindo, 

O Sr. José Lins - É sempre do contra! 

O SR. Hl':LIO GUEII\OS - Na votação do 2.024, 
nós temos duzentos Deputados, e lã estavam os duzentos 
Deputados pres_entes, sem questão fechada, nem nada. 

O Sr. José Lins - h do contra! Não analisa nada. 
Contra! 

O SR. Hli:LIO GUEIROS- Agora, nos jornais nós 
somos um vulcão, não é, nobre Senador Pedro Simon? 
Eu mesmo penso que não perteilço a esse Partido que os 
jornais noticiam, Porque eles fazem tanta complicação, 
tanta encrenca, tanta confusão dentro do PMDB, que eu 
tenho a impressão de que o PMDB é um vulcão, polvo
rosa, sempre agitad~. Não tem nada disso. O que hã são 
dissenções absolutamente normais, alguém pensa uma 
coisa, outro pensa outra, mas a maloriii decidiu, acabou, 
não tem complicação alguma, não tem nada. 

Então, Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu faço essa ob
servação em relação a essa tentativa de desagregação e 
de desunião por parte do Governo. 

Em primeiro lugar, Sr. Presidente, não acredito na sin
ceridade do Governo eni aceitar uma tese que possa ser 
acolhida pelas Oposições. O Governo -não abre mão dos 
80%. Então não adianta qualquer tipo de aceno, qual
quer tipo de proposta que tenha, dentro dela, a decisão 
de dar os 80% e, pior que isso, a diminuir esses 80%. En
tão, o que se está fazendo é uma grande farsa, um grande 
engodo perante a opinião pública para depois se arranjar 
meios, modos e motivos de se dizer que a OPosiçãO é que 
estã sendo intransigente, não está- querendo acordo, 
quando na verdade o que ela não quer é_ engolir gato por 
lebre. 

Conto ainda, para terminar, sr.-PreSidente, uma his
tória da Bíblia. Houve um t~::mpo em que o povo hebreu 
foi ameaçado pelos amonitas e cujo Rei se chamava 
Naâs. Por sinal hã um grande investidor da bolsa, aqui 
no Brasil, que se chama Nahás, Pois Naás_ era um Rei 
amonita. Os hebreus, repito, quiseram fazer um acordo e 
foram ao Rei amonita, que eStava dominando o povo 
hebreu, e propuseram um acordo. 

O Rei amonifã, Naás, prontificou-se: ''- Estou de 
pleno acordo. Façamos acordo e ficamos em harmonia 
com o povo hebreu. Só hã uma condição." .. _ Qual é?" 
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Disseram. E o Rei Naás disse: .. _ É que eu vou furar o 
olho direifo -de todõs oS hebreus. ArranCo o olho direito 
de todos os hebreus". 

É mais o_u menos, Sr. Presidente e Srs, Senadores, o 
que constitui essa proposta que está vindo para as Opo
sições;- arrancar o olho direito_ das Oposições, porque 
deixar de dar 80% no reajuste, para dar 60, 70% é, real
mente, uma mutilação que· se pretende fazer. 

Mas quero apenas dizer, contando a história, que os 
hebreus disseram somente para o rei: ··-- Dê~nos sete 
dias para decidirmos sobre o assunto". O rei concedeu os 

- sete dias para a discussão do assunto, os hebreus se mo
bilizaram, elegeram Saut, rei, eSaul venceu ao Rei Naás. 
Mais ou menos o que as Oposições poderão fazer. 

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

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) -Com a pala
vra a nobre Senadora Iris Célia. 

A SR• IRJS CÉLJA (PDS- AC. Pronuticia o seguin
te discurso.) - Sr. Presidente! Srs, Senadores: 

Ainda está bem vivo, junto a opinião pública de todo 
o Pais, o episódio do "colapso energético" que atingiu o 
Estado do Acre, 

A conjunção de umas poucas condições- nem impre
visíveis e nem de ocorrência 3Jtamerite-improvãvel-le.. 
vou o Estado do Acre ao imobilismo, à cessação de ati vi- -
dades essenciais, ao caos temporáiio. Essa crise --nOs 
ameaça novamente. 

Uma crise temporária, eSPecificamente acreana~ den
tro da grande crise nacional, ã contribuir para agravã-la, 
pelos prejuízos m-ateriais e não materiais verifiCados e 
que ainda ocorrerão. 

Só que, neste caso, evitável no futuro, desde que toma
das as medid;:~s cabíveis, indispensáveis ccim o apoio ao 
progresso de desenvolvimento global, objetivo dos es
forços e das lutas do povo acreano. 

Essa ocorrénci<i., lamentável sob todos os aspectos, em 
que não procuramos investigar nem ressaltar imprevi
dências que certamente diVerTI ter estado presentes pode, 
todavia, servir conio lição, -como perito de partida para 
soluções duradouras ou talvez definitivas. -

O Acre, por não contar com o b~neficio da hidreletri
cidade, é totalmente dependente de combustíveis deriva
dos de petróleo, Só mas recentemente o álcool passou a 
fazer p~rte de nosso balanço energêtico, no caso dos veí
culos automotores leves e médios. 

A excessiva dependência quanto aos derivad_os de pe
tróleo, recurso natural crescentemente escasso ao nível 
mundial, que importamos parcialmente e pelo qual pa
gamos em divisas estrangeiras que precisamos economi
zar a todo custo, é inaceitável para o Estado dQ Acre e 
paTa o Brasil. 

Gomo também a dependência de unidades g_erad9ras 
das termoelétricas, cujas peças de reposição devem ser 
importadas e cuja liberação do processo de importação, 
por parte da Secretaria de Controfe das Esta-tais (SEST), 
segundo o Correio Braziliense, ameaça o racionamento, 
por seis meses, de três capitais do Norte: Manaus, Porto
Velho e Rio Branco. 

-O potencial de Manaus que é de 276 MW, já está 
com 63 MW parados por falta de peças. A demanda é de 
!80MW; 

-Do potencial de Porto-Velho que é de 4J MW de 
ca·paéidade, só estão funcionando 25,5 MW. A demanda 
é de 25 MW; 

- O potencial de Rio Branco é de 33,3 MW de potên
cia ínstalada,. mas está funCionando somente 20 MW. A 
demanda é de 15MW. 

O Acre merece, como a realidade está a indicar, uni 
tratamento prioritário no campo da enefgia. 

O que reivindicamos para o nosso Estado não é senão 
o que já est;1 previsto nos estudos de longo prazo do Go~ 
vemo federal, dentre os quais destacamos o trabalho do 
Ministério de Minas e Energia intitulado Modelo Ener-
gético Brasilt~ publicado em novembro de 1979. 
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Nossa propoSta para o equacionamento do problema 
energêticO acreano, que poderá inclusive servir como um 
modelo para o desenvolvimento do conhecimento técni
co c prático aplicável em outras áreas amazónicas, leva
ria em conta a existência de grandes distâncias entre os 
ce-ntros urbanos e a extrema dispersão demográfica das 
populações rurais. 

No E~tado do Acre _é imprescindível pensar-se, no to
cante à geraçãO hidrelêtrica, em ••utilizar, observadas as 
-cnractcrísticus c.conômicas e a evolução tecnológic"ã de 
turbinas de fluxo axial (tipo bulbo), os aproveitamentos_ 
de usinas de baixa queda, para as soluções locais oure
g-ionais- de áreas isoladas ou ribeirinhas", conforme está 
à página 33 do relatório citado. Isso, para que se realize 
o que preconiza o estudo mencionado à pãg. 28: "evitar, 
_se possível elirriinar, a necessidade de geração elétrica de 
origem tém1ica, oriunda do petróleo, e não instalar, no 
sistema nacional de energia elétríca interligado, nenhU
ma nova unidade desse tipo; assim, atê t 985, todas as 
centr;:~is térmicas e petróleo deverão ter essa fonte pri
mária substituída ou convertida para outra fonte de 
energi;:~ primária", 

Esses investimentos, no caso do Acre, devem merecer 
príoridilde e ur-g-énciã, já que a- realidade aCaba de mos
trar a fragilidade de nosso sistema energético, e porque 

-se trata de Uina oportunidade ímpar no sentido de proce
der à substituição de impoffações onerosãs, que devem 
ser, mais do que nunca, evitadas. 

Em nosso Estado existem também, como dissemos, as 
condições que aconselham a descentralização da geração 
de energia. Assim, não podem ser esquecidas as poten
cialidades do Acre como palco para a realização da apli
cação prática do desenvolvimento tecnológico que ora se 
efetua no tocante à energia solar. 

A energia solar pode ser usada diretamente para aque
cer a água. Pode, igualmente, ser transformada em eletri
cidade por via fotovoltaica ou peta produção de vapor 
mediante instalação de sistemas de espelhos. Jã há plena 
viabilidade para sua- utilização na s~agem de produtos 
agrícolas e na produção de calor industrial de baixo nível 
térmico. 

Dotado de níveis invejáveis de insolação, o Acre pode 
servir como terreno experimental privilegiado para suas 
aplicações, já pesquisadas e testadas em universidades e 
centros de pesquisa de nosso País. 

O famoso Relatório WAES, derivado de um projeto 
internacional organizado pelo Instituto TecnológiCO de 
Massachussets, anota que, por volta de 2020, a anergia 
solar poderá atingir 25% da energia primária consumida 
nos Estados Unidos, o que dá bem a idéia de sua impor-
Üinciá futUra esPerada. · 

A política de energização descentralizada no Acre po- -
derá dar ênfase ao uso do Biodigestor, qUe gera rica mis
_tura de gases (biogás, c9m predominài1cia do gás meta
no) de propriedades semelhantes às do gás liquefeito de 
petróleo. A partir da fermentaçãO anaeróbica (sem con
tacto com o .ar) de detritos industriais e agrícolas, dejctos 
animais, lodo de esgotos e plantas aquâticas, pode-se 
chegar a esse combustível capaz de iluminar, aquecer, 
cozinhar, secar, com a vantagem de que o resíduo do ma
terial ferinentado é rico em nitrogénio, potássio e fósfo~ 
ro, substitUindO com vantUgem o aôubo químico. 

O Míitisfério Oas Minas e Energia, o Instituto de Pes
quisas da Marinha, a Compan!iiã E~tãdua\ de Gás do 
Rio de Janeiro, são alguns exemplos de instituições com 
suficiente experiência nesse setor, amplamente desenvol
vido na China e na fndia. 

Finalmente, não nos esqueçamos das possibilídades de 
prOdução de álcool a partir de outras fontes que não a 
cana e a mandioca; da produção do metanol a partir da 
madeíru; du prod:.~ção de óleos vegetais a partir de flores· 
tas plantadas (copaíba); do aproveitamento energético 
rucional da madeira, Em todos esses campos, o Acre, su
jeito ao "desmaio energético", c.stá intocado c espera im
paciente sua vez. 
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Enquanto não evoluímos como auto-geradores de 
energia, temos que insistir na definitiva implantação da 
BR-364, que representa o canal de ligação do Acre com 
os grandes centros do Pafs, facilitando sua sobrevivê~: 
cia. 

Esse ideal em prol da interligação do Acre, especial
mente, com o Centro Sul do Pa:ISTinuito l:ültigo e insu
cesso, mesmo considerando o brilhafüism-o com que nos
sos representantes, no passado e no momento, o têm 
apresentado ao Congresso e às adminiStrações, com 
espírito de lealdade à autoridade e submissão às contin
gências, como bons soldados. O Acre não apenas ficou 
preterido nas suas reivindicações como tainbém, ficou 
fora do PoJo Noroeste, mesmo sendo o Estado mais no
roeste do País, que assegura, entre outras, o asfaltamen
to da BR-364 até o Estado de Rondônia. 

O Pólo Nordeste prevê aplicação de 77,3 bilhões de 
cruzeiros no período de 1981 a 1985, divididos nos projC:. 
tos de: 

-Reconstrução e- pavirile"itfáÇão da rodovia 
Cuiabá/Porto-Velho (38,6 bilhÕes ae cfuzeirOS). -

-Colonização de Mato Grosso e Rondônia, 30 mil 
famílias assentadas (17,8 bilhões de cruzeiros); 

- Demarcação de 3 milhões de hectares; 
- Construção de 25.0 escolas e 250 alnbulatórios, eic. 
Respeitosamente solicitamos ao GovCrno Federal am

parar o Acre, com projeto semelhante ao Polo Noroeste. 
Podendo denominar-se projeto oeste, em homenagem a 
um dos gràndes Governadores do Acre jã falecido, Fran
cisco Wanderley Dantas que chamou seu projeto de de
senvolvimento do Acre de ProjetO Oeste: 

O Sr. José Lins- V. EX ii me peimitC:. tini ap<i.rte, nobre 
Senadora [ris Célia? 

A SR•IRIS C!:LIA- Com muito prazer, nàbrc Sena
dor José Lins. 

O Sr. -José Lin-5 - Nobre Senadora, quero
congratular-me com o Senado pelo discurso que V. Ex' 
faz, estreando na tribuna desta Casa. Pelo dedo se co
nhece o gigante. V. Ex" se liga profundamente à sua ter
ra. O sentimeriio -telúrico bi-Oia de suas palavras com 
simplicidade, mas também com uma segurança extraor
dinária. Quero diZei- á-V. Ex' que nós,-nordestinos, so
mos profundamente ligados ao Acre, que ajudamos a 
construi'~ lo no sentido de sua anexação ao Brasil. E, hoje, 
ele desponta como um dos Estados que mais se desenvol
ve no Norte do pafs. Praza a Deus que V. Ex• tenha su
cesso nas suas sugestões. O Acre precisa de ajuda. Hoje, 
a situação do Acre, com a relaçãO à eriergla, que V. Ex• 
levanta com tanta propriedade, é, realmente, dificil .. O 
rio baixou as suas águas e baixou demais como não se es
perava. E, baixou antecipadamente, criando esse proble
ma a que V. Ex' se refere. 1! preciso, portanto, aprender 
a lição e garantir que essas coísas não se rCpitain. Para
béns a V. Ex• e ao povo do Acre, pelo discurso que hoje 
pronuncia. 

A SR• IRIS C:tLIA - Muito obrigada, Senador José 
Uns. 

Desde o dia 5 de outubro, Rio Branco está no_ co
lapso completo de gasolina e no racionamento de 
óleo diesel, a capital de nosso Estado pede socorro. 

Devemos salientar que riO "ACfe o verãO é um dos 
mais secos das últimas décadas. Se, durante a seca, a 
BR-364 é intransitável que será do meu Estado no 
início das chuvas, quando as águas dos rios serão in
suficientes para a naVegaÇão-e-a- estrada iriteidítada? 

O Sr. Mário Maia- Permite-me um aparte, nobre Se
nadora? 

A SR' IRIS C~LIA- Pois não, nobre Senador Mário 
Maia. 

O Sr. Mário Maia- Nobre Senadora Iris Célia, nos 
orgulhamos da presença de V. Ex•, aqui no Senado da 
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R.:epública, como acreaÕa, representante do Estado do 
-Acre. E as intervenções Que V. Ex• tem feito nesta Casa 
atestam o gabarito da competência de que é possuidora, 
com re_speito aos problemas gerais do nosso Estado. 
Competência, não só como educadora, professora que é, 
e Secretátia de Educação que foi de nosso Estado, m~s 
~mo uma das_ criaturas que, nascidas no Acre, se inte
ressou, desde os bancos escolares, pelos grandes proble
mas que nosaOige~. E, ?orno de outra vez, agora, neste 
ifistante, V. Ex~ nos brinda com uma análise substancial, 
minuciosa, dos problemas acreanos, abordando-os em 
todos os seus aspectos. Problemas que nos afligem, como 
V. Ex~ acentua, há muitos anos, desde quando, há 30 
anos, o então Governador do Território do Acre, àquela 
época, Manuel Fontenelle de Castro, teve: uma audiência 
com o Presidente Juscelino Kubitschek. Nessa ai.rdiên~ 
cia, ele dizia das diliculdaQes, dos transportes, das comu~ 
nicações que afligíarll O nosSO EStado e, corilo exemplo, 
dava o transporte de;:_ Un:ta lâmina, de uma máquina de 
terraplenagem, do tipo Caterpilla, que saindo dOs peitos 
de São Paulo, do Sul do País, destinado à cidade de Rio 
Branco, teve nos caminhos marítimos- e, depois, fluviais 
da nossa região um. desvio de percurso. E a lâmina, en
tão, ao invé~ de chegar a Rio Branc.o chegou~ cidade de 
Cruz~iro do_~ul após, mai·s ou menOs, I anode viage~ 
por e~sàs- pãtã:ge~s longfn.qllas. O Presidente_ Ju_scelipo, jâ 
_quase no tér1nino do- seu mandatO, respofldeu que iria 
abrir uma estrada, comunicando Brasflia com Rio Bran~ 
co e que começaria no dia seguinte. Iniciou a construção 
da. estrada e, antes que terminasse o seu mandato -de Pre-
sidenie da República, fui testemunha, ch~gavam os pri
meiros camirihões na capital do Estado do Acre. Isso lá 
se vão muito mais de 20 anos. Infelizmente, até hoje, 
apesar de nossos representantes clamarem insistente· 
mente nas Câmaras Municipais de -nosso Estado, na As
sembléia Legislativa, na Câmara Federal, no Senado da 
República, representantes do seu Partido e do meu Parti
do temos clamado, insistentemente, para a efetivação 
dos meios de comunicação e de transporte do nosso Es
tado_ Jnfelizmente, como V. Ex• vinha acentuando antes 
que eu lhe aparteasse, hã parece uma discriminação no 
sentido de esquecer o nosso Estado, deixando-o para as 
últimas resoluções dos grandes problemas de comuni
cação do nosso País. E a prova de nossas dÜiculdad~s. o 
que vem ao alcançe_das razões poi V. Ex• exposta neste 
pronunciamento é a crise que c;:stamos atravessando de 
falfa -de energia, na dependência completa que nós temos 
do combustível para a energia que é suprida pela praça 
de Manaus e Que vai, ora por via fluvial, na época do in· 
verno que, em verdade é verão, época das chuvas, e ora 
vai pelas estradas, quando é verão. E nessa fase de tran
siçãõ quaildo i'Jem os -dos estão cheios, e nem a estrada 
permite porque começam as primeiras chuvas, e as poei
ras se transformam em lamaçais, nós ficãmos ilhadOs e, 
como ·v. Ex~ está acentUando, a mercê de nossa própria 
sotte. Portanto, quero não só me congratular com a in
tervenção de V. Ex•, como me soliôarizar Com a-opOrtu
na intervenção que faz nesta tarde, em nome do Acre, 
chamando a atenção das autoridades do Brasil, para Q_!l_e 
o Acre, que cUstou tanto esforço, denodo e sangue, dos 
nordestinos, para politicamente ser integrado ao Brasil, 
seja integrado social e economicamente, através de um 
olhar mais carinhoso por parte das autoridades centrais 
do nosso País. Desculpe-me o alongado do aparte, mas 
eu não poderia deixar de fazer essas apreciações muito 
modestas ao seu discurso. 

A SR• IRIS CJ!:LIA ~- Muito obrigada, Senador 
Mário Maia, principalmente no tocante à sua 
lembrança, evOcando os saudosos Juscelino Kubitschek 
e Manoel Fontenelle de Castro. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O que serâ dos acreanos sem luz, sem estradas 
dependendo somente do caríssimo transporte aéreo? 
O que será desse povo sofrido do extremo Oeste 
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brasileiro? Não é suficiente uma supervisão de heli
cóptero sobre a BR-364 para avaliar o sacrifício 
dos abnegados camioneiros, verdadeiros heróis e 
bandeirantes que enfrentam o inferno daquela rodo
via. 

Finalmente, uma outra :ilternativa a curto prazo 
pode ser utilizada para solução do problema energé
tico do Acre: é a instalação de uma usina térmica à 
lenha de 50 MW, como as que a ELETRONORTE 
está instalando nos canteiros de obra de Balbina e 
Samuel, no Estado de Rondônia. 

O Sr. José Lins ---V. Ex' me pefmit~ um aparte? 

A SR~' lRIS CEUA - Pois não! 

O Sr. José Lins- Hâ poucos dias, nobre Senadora, o 
problema do Acre foi aqui levantado, se não me engano 
pelo nobre Senador Mário Maia. Naquela ocasião, eu 
tive oportunidade de fornecer alguns dados informati
vos, que nos foram fornecido pelo CNP, Conselho Na
cional do Petróleo. A primeira coisa que observei é que, 
realmente, as águas dos rios baixaram antes do que co
mumente acontece. E parece que, mesmo agora, essas á

-guas não voltaram ao seu nível normal. Houve um con-
tato entre o Presidente do CNPq e o Governador do 
Acre, e chegou-se à conclusão de que, no momento, seria 
impossível ao Governo do Acre recuperar aquela estrada 

_de Boca do Acre até a capital, porque o trabalho é imen
so_ São, parece, cerca de I 00 Km que estão em situação 
extremamente precária ... 

A SR• !RIS Cl!:LIA - Mais. 

O Sr. José Lins -100 Km. Ent8.o, seria impossível ao 
Governo do Estado atender a esse pleito do CNPq, para 
normalizar. Assim mesmo, as barcas a serem usadas te-
riam que ser muito pequ~enas e o problema seria terrível. 
V. Ex' tem toda razão em pedir essas coisas. As estradas, 
principalmente a que liga a Manaus e vai se tornar prati
camente independente da via nuvial e a usina com base 
no carvão. Isso me parece muito importante, porque os 
cálculos feitos para levar um litro de óleo até o Acre 
mostram exatamente que a maior parte da carga pode 
ser usada para o transporte e chega lá já reduzída. Eu 
mesmo não sei como uma idéía dessa ainda não foi de
senvolvida. V. Ex' tem toda a razão. 

A SR~' lRIS C~LIA- Eu quero agradecer o seu a par· 
te, nobre Senador José Uns, e isso reforça o meu traba
lho e muito me honra. 

Temos confiança que o Governo Federal não abando
nará o povo acreano que tanto o admira e o respeita. 

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

O sR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Josê Lins. 

O SR. JOSÉ LJNS PRONUNCIA QUE, EN
TREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Gastão Müller. 

O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB- MT. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr- Presidente, Srs. Senado
res: 

Faz poucos dias, o digno Governador Tancredo Ne-
ves, em Recife, no Instituto Joaquim Nabuco, proferiu 
notâvel conferência cujo tem~dOi :;t. "Anâlíse dos resulta
dos eleitorais de 19S2". 

Como é peculiar, ao p.obre Governador Tancredo Ne-
ves, graças a sua lucidez, inteligência brilhante e profun
da cultura, o Governador Tancredo Neves, produziu na
quela oportunidade. um brilhante trabalho, conseguin
do, sem se extender muito, fazer história, rememorar fa
tos históricos e analisar com precisão os fatos políticos 
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eleitorais que culminaram com as eleições de 15 de no
vembro de 1982. 

Trata-se, Sr. Presidente, Srs. Senadores, de um docu
mento de alta valia histórica e que, salvo engano, deve 
ser assinalado nesta Casa, como forma de perpetuar, de
finitivamente, na memória nacional, o testemunho de 
uma fase rica e tumultuada da vida poHtica brasileira. 

O Jornal do Brasil, Sr. Presidente, Srs. "Senadores, 
edição do dia 9 de outubro do corrente publica o docu
mento, por nós ligeiramente, comentado, com- o títUlO 
.. Um instrumento de combate à crise". 

Leio, Sr. Presidente, Srs. Senadores, para que conste 
dos Anais do Senado o que afirmou o eminente Gover-
nadar Tancredo Neves: 

J ornai do Brasil 

Rio de Janeiro - Domingo, 9 de outubro de 1983 

UM INSTRUMENTO DE 
COMBA TE Ã CRISE 

~empre que volto a Recife renovo aqUi o meu 
compromisso com a Pátria. Por estas ruas e entre es
tas pedras, endurecidas pela História, recebemos o 
ânimo do brio e o estímulo do orgulho._Mas Per
nambuco não é apenas seu passado construído c-om 
glória e martírio. Ê também seu ric-o presente. Estas 
terras não aturam o derrotismo diante das ameaças 
estrangeiras e negam seu pacto a convên105que rios 
desonrem. 

Temõs, todos os brasileiros, muito que aprender 
com Pernambuco. Porque não houve aqui apenas o 
ímpeto da luta e o vértice racial que serviria de fun
damento ao nosso povo, com a aliança entre negros, 
índios e ibéricos. Houve também a reflexão politica, 
a formulação teórica dos pilares do EstadO~ m1 bus
ca de harmonização entre os impulsos da liberdade 
e os imperativos da ordem; entre o direito à prOprie
dade e outro direito, a ele anterior e que a ele se 
sobrepõe, que é o da vida, e se exPri!ss~úlos ideais da 
Justiça SociaL -

Em toda a História, os pernambucanos tiveram 
que arrostar duas ameaças: a do invasor estrangeiro 
e a do absolutismo interno. Reuniram braços e ca
bedais contra os holandeses, que puderam vencer e 
expelir de suas praias encharcadas de sangue,_e rea
firmaram tais Sentimentos de nação no movimento 
de 1710, tão semelhante à nossa Guerra dos Emboa
bas. Mas se viram também forçados a levantar-se 
em armas em 1817, atiçados pela oportunidade de 
antecipar a independência com democracia, e c_ons
truir uma república feita na Justiça. 

A Revolução de 1817 não se encerra com are
pressão exacerbada pelo medo do Governo de D. 
João VI, e que custou a vida e o exílio <:le tantos pa
triotas. Ela continuaria, em 1821, animada dos mesw 
mos ideais e conduzida por alguns dos mesmos ho
mens, na Junta de Goiana, que evoluiria até a Con
federação do Equador, três anos mais tarde. Para os 
pernambucanos não bastavam as declarações for
mais, como a ConstitUição Liberal imposta pelos re
volucionários do Porto às Cortes de 1820; era preci
so torná-las realidade com a eleição de Um governo 
autônomo - e o fizeram. Tampouco lhes parecia 
suficiente a independência proclamada pelo jovem 
prindpe quando, em seu enterider, prevaleciain; no
reacionarismo de José B_onifácio, -cOntra os senti
mentos realmente nacionalistas de Gonçalv-es Ledo, 
os interesses ocultos da Metrópole. 

"Não podemos continuar governados por um di
ploma outorgado nas condições que conhecemos ... " 

A Confederação do Equador foi, muito mais do 
-que separatista, um movimento nacionalista. Esta
belecendo uma república federativa e democrática 
nas províncias do Norte, Esperavam seus líderes
entre eles Paes de Andrade, que voltava dos Estados 
Unidos- criar as condições necessárias para pro
mover a união futura não só da América Portugue
sa, InaS-Cfe todo o continente ao sul do Rio Grande. 
Não é por acaso que Abreu e Lima e Natividade 
~aldanha, líderes em 17 e em 24, acompanharam 

- -Bolivar na gesta andina. 
São, poís, os fortes sentimentos de Pátria que têm 

conduzido o povo pernambucano na História. Mas, 
para esta gente, a Pátria riãO se resume em fronteiras 
seguras, em riqueza material e poder militar. :t: pre
ciso que haja mais do que isso; é preciso qUe fiajã o
cumprimento daqueles ídeais que moveram ã -Revo
fução Francesa e inspiraram os pafriotas de- 1817. 
Sem _ _a fraternidade entre todos, e sem a igualdade 
diante da Lei, os povos podem constituir Estados e 
Nações, mas não fazem Pátrias. 

São também de 1817 os primeiros exemplos de 
militância da Igreja na luta pela deinocracia e jus
tiça social. Em 1983, o grande mestre Oliveira Lima 
anota essa singularidade em seu belo ensaio históri
co sobre Pernambuco: 

~'Registra-se mesmo, e constitui brilhante teste
munho do liberalismo do clero, na maioria compos
to _de brasileiros, uma pastoral dos comissárigS do 
bispado, que o regiam na ausência do titular, na 
qual as doutrinas democráticas casam-se maravilho
samente com os princípios-- do cristianismO, rio 
espírito das recentíssimas encíclicas de Leão XIII". 
Ou das posições ousadas no Concílio Vaticano II, 
ajunta-mos nós. A Revolução de 1817 foi um movi
mento da Igreja engajada no Liberalismo, que cons
tituía a ideologia de vanguarda daquele tempo, e 
por isso ela ofereceu à Pátria seus mártires, como o 
Padre Roma, o Padre M iguelinho e o Padre J oào 
Ribeiro. Essa presença se confirmaria na segunda 
etapa da Revolução, com o fuzilamento de Frei Joa
quim do Amor Divino Caneca, em janeiro de 1825. 

Pãra nós, que sem pie ídentificamos na crise bra
sileira a ausência de instituições jurídicas ajustadas 
#I sociedade, o movigtento pernambucano, em suas 
duas fases, serve-nos de exemplo. Como também 
riOs set'virá de exemplo aquele movimento que pode
_ria ser identificado c_omo uma terceira etapa da mes
ma insurreição: a Revolução Praieira de 1849. 

Em 2 de julho de 1824, os confederados do Equa
dor diziam, resumindo em uma só frase_ os princí
pios sobre os quais se assenta a legitimidade do po
der: 

"As constituições, as leis, e todas as instituições 
humanJ:lS são feitas para os povos e não os povos 
para elas." 

Essas mesmas idéias se encontram na análise que 
Frei Caneca faz da Constituição outorgada a 11 de 
março de_l824: 

.. Uma Constituição não é outra cOisã-qUe a ata 
do pacto social que fazem entre si os homens, quan
do se ajuntam e associam para viverem em reunião 
ou sociedade." 

Peço-lhes desculpar-me essa rápida digressão hiS.. 
tórica, mas ela me pareceu indispensável à con
dução de nossa troca de idéias desta noite. Es_tamos 
aqui" para analisar o resultado daS: eleições p<i.rdais 
de 1982, quando elegemos um novo Congresso, as 
assembléias estaduais e os governos dos Estados. 

A história de qualquer nação é a história de sua 
crise. É no incoformismo dos homens que se assenta 
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a sua grandeza, e mesmo a sua felicidade. A busca 
Q~sa felicidade para_o ma~or número e a resistência 
dos que se opõem à universalização dos direitos 
constituem a permanente crise do homem. A políti
ca é o único instrumento criado pela experiência 
para a administração desse contlito duradouro. E, 
ao c6ritr"ãrlo do que afirma Clausewitz, a guerra não 
é a continuação- da política, mas suas frustração. A 
guerra sucede ao fracasso dos convênios políticos, 
principalmente quando ela eclode dentro de uma 
mesma Nação. Daí a grande responsabilidade das 
elites políticas: os seus erros, a ambição facciosa, a 
confusão entre os interesses de grupos e os de Esta
do geralmente confluem na desgraça dos c.onflitos 
fratricidas. 

"O direito alheio é a Paz", dizia Benito Juarez
e o mais importante dos direitos sociais é o de auto
governo. Os pOvos governam-se a si mesmos quan
do ~stabelecerp, medi_an~e a ampla discussão. com 
toda a: tíbei'dade, das idéias que d~vem regular sua 
convivência, e a eleição direta, universal, secreta, 
sem quaisquer constrangimentos, daqueles que de
vem interpretar sua vontade em leis e executá-las 
com rigof e respeito. 

Temas sofiido, nesta Nação, um continuado des
respeitO- à vOntade popular. Nossa primeira As
sembléia Constituinte viu-se frustrada pelo arbítrio 
do Imperador, a isso aconselhado pela irresponsabi
lidade de seuS MiníSlrOs. Essa mesma iiribsporiSabi
lidade levaria o Governo a estabelecer o terrível pre
cedente dos tribunais militares na repressão aos pa
triotas pernambucanos, o que valeria a severa adw 
vertência de Bernardo Pereira de Vasconcelos em 
sua Circular aos Eleitores de Minas-= e a advertên
cia que não soubemos ouvir. 

Como vontade popular podemos qualificar a 
nossa aspiração _federativa. O poder, como qualquer 
outro valai so_cial, ê- tanto mais forte quantO- inais 
distribuído. Sempre temos vivido, neste País, o con
fronto entre a reivindicação de autonomia provin
cial e a prepotência do poder central. Nisso não há 
diferenças regíOnais: confederados e farrapos, 
praieiros e luzias, todos os nossos rebeldes levanta
ram alto a bandeira da federação, que a Consti
tuição de 1891 estabeleceria, mas de _cujo cumpri
mento ainda estamos longe. Na primeira República 
a federação sucumbiu à ditadura dos esta.dos fortes 
do sul mormente Minas e São Paulo, com sua políti
ca dos governadores. O Estado _Novo, ainda que 
mantendo, na letra, o espírito federativo, chegou ao 
~xagero ritual de mandar que se queimassem as banw 
deiras dos Estados; a experiência da terceira re
pública, em seus 17 anos e seis meses de vigência 
constituctohal, foi historicamente curta para nos 
consolidar o mandamento federativo. Quanto à 
atualidade, pouco há o que se falar. Todos sabemos 
que a Federação deixou dé existir na prática, asfi
xiada pelo centralismo polític-o e submetida ao con
fisco tributário. 

A tais somas de arbítrio temos respondido com a 
luta política, tanto mais firme qua:O.to mais -pruden
te, porque se_ a alguns parece sedutor o atalho totali~ 
tário, o povo brasileiro tem preferido o paciente es
forço de abrir estradas amplas, por onde todos pos
sam pas_sar. Os bons c_aminhos da Histó~ia se fãzem 
com as ferramentas do trabalho e sob as luzes da 
Razão. 

Temos sido pacientes na campanha pela restau
ração democráticá. ·o meu Partido, o PMDB, 
forinou-se com este fim primeiro, e o tem perse~í
do, denodadamente, desde que o governo, surgido 
das armas, impôs às forças políticas o bipartidan.s:. 
mo. Esta luta, paciente, se fez com a funda de Davi, 
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mas contra um Golias que se encoUraÇavã-em "leis 
improvisadas, em colégios eleftorais espúrios, na 
corrupção administrativa e na ameaça. Por muito 
tempo lutamos ainda contra a violência da ccrisura e 
a truculência policial, mas, apesar de tudo, sempre 
que foi chamado às urnas, a população br<i.silcira 
dos centros mais politizados reSpondeU não ao ~rbí~ 
trio, 

Uma rápida enumeração dos fitos mostra esse 
confronto. De um lado, as idéiã"s; do outro, a fi:ifÇa. 
De um lado, as praças abertas, a manifestação cole
tiva do povo; do outro, as masmorras, os interroga
tórios fechados, o pranto da orfandade e da viuvez, 
As primeiraS eleições, depois de 1964, deram a vi
tória ao -Partido Social Democrático_errl Minas e D.o 
Rio de Janeiro- isso b8.stoti para Que fossem viStas 
como ato de hostilidade dos dois grandes Estados 
ao movimento de março. Máis do que isso: alarma~ 
ram as forças reacion.árias, que responderam com as 
eleições indiretas, a dissolução dOs partidos e outros 
ucasses, até o apogeu dO arbítrio, com o Ato lnstitu-
cional número 5. 

Conscientes de que os anos são apenas segundos 
na História não perdemos a -p3.ciêi1cia; mas nêrri por 
isso nos ajoelhamos diante dil força. Nas condições 
difíceis que todos conheceino:s, ·continuamoS a· agir 
politicamente, a construir a frente -opOsiCioniSta, 
nascida como imposição do governo. mas consoli
dada pelo bom senso politico. 

Mantivemos corajosa presença no Congresso, 
ainda que a nossa voz se abafasse e fôssemos, repre
sentantes da Nação, censurado_s por simples inspe
tores da Polícia PolítiCa:-- -

04 
••• a fidelidade partidária constitui abuso contra a 

consciêricia do representante piíhlico e distorção da 
essência do mandato." 

Ainda assim crescíamos. E_a cada _crescimento 
nosso, o arbítrio respondia com uma legislação ob
tusa, de ocasião, a que o povo deu o nome dç_ "ca
suísmos". Em 1974, graças à abertura do Governo 
Gelse1~ pudemos obter- a extraordinária vitória nas
eleições legislativas. Como respÕrideu O GoVerno a 
isso? Cassaram-se m3.nd-atos e, com o objetivo de _ 
impedir a temida perda de maioria no Congresso, os 
anônimos legisladores inventaram a figura do sena
dor biônico, para usar-se feliz expressão cunhada 
P_t?_r: __ º_ E:st_~d_o __ d_~ -~·-- f'_a(JI(). _ N~o __ sQ _is:;Q; _ v_çHando_ 
atrás da própria ConstituiçãO- que haviam outorga
do, os governantes nos impuseram, com o Pacote de 
Abril, a manutenção_ -das eleições indiretas para os 
governos dos Estados, e tivemos que purgar, por 
mais quatro anos, o castigo dos interventores no
meados pelo Governo central e referendados por 
um colégio de dóceíS el6ifores. --- -

"O povo reclama emprego e não recessão •.• ., 

Para _que alcançassem falsa maioria, tuàõ ·era 
permitido: a legislação mudava de acordo com as 
circunStâncias. e as circunstâilcias obedeciam ao ca
pricho das lutas palacianas. 

Foi assim que, violando todas as doutrinas de 
Direito, e contrariando as comezinhas orientações 
do bom senso, introduziram-se em nosso processo 
eleitoral normas absurdas, como a fidelidade parti
_dária; a sllblegeri.da- e -a prõiOIÇão de alianças. 

Nos regimes presidencialistas, como o noss-o, a fi
delidade partidária constitui abuso contra a cons
ciência do representante públlc-o e distorÇãõ da es
sência do instituto do mã.ndato. O deputado, mais 
do que a seu partido, deve fidelidade a seus eleitores 
-e a norma, adotada pelos conselheiros do regime 
e imposta ao Congresso, n~o sigáifiCãva apenas- a 
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ditadura do partido. Significava, sobretudo, a dita
dura do Governo sobre o Parlamento, por intermé
dio do partido então majoritário. 

Desprovida também de lógica política é a balca
nizaÇão dos partidos em sublegendas. Todos sabe~ 
mos que os partidos políticos não são entídades ho
mogêneas. Sua força reside na luta interna, até que 
se chegue, pelo voto, às decisões finais. 

Mas se seu vigor nasce do embate das idéias dife
rentes, os partidos só podem exercer sua força quan
do unidos na decisão assumida pela maioria, em vo
tação interna e demOcrática. Cumpre então, aos que 
tiveram os seus argumentos vencidos, acatar como 
sua vont_ade do grupo majoritário. 

A sublegenda perverte a democracia intima dos 
partidos, e os enfraquece. Acicata as divergências e 
as transforma em facções iludidas pela possibilidade 
do poder. 

Chegamos às eleições de 1982. A campanha se 
iniciou com a dissolUção dos- Partidos políticos. O 
bipastida_rismo, que nunca havia sido da conveniên~ 
cia áo povO, -deixava de-ser da conveniênCia do -PO
der, e constituía escolho à normalização da vida na-

- cional. Decidiu-se pelo f\m da _camisa-de-força, e 
surgiu a oportunidade de criar-se uma agremiação 
do centro liberal, capaz de se impor, como cunha de 
bom senso, no apertado espectro partidário, e no 
amplo leque ideológico. O Partido Popular nasceu 
com-esse propósito: o de aglutinar todos aqUeles 
que ainda confiavam na política e nos ritos demo
cráticos de seu exercício. Como ponto de equilíbrio, 
caber-lhe-ia cOrripor,"-com outras forças, nos Esta
dos e no Congresso, alianças majoritárias. 

Era a forma pacífica para que transitássemos do 
arbítrio-à restauração completa da soberania popu
lar. 

Voltaram a f~lar os mal chamados casuístas. Em 
nome de -interesse que todos conhecemos, e que se 
cingem à permanêncía de certas personalidades no 
Poder, o Governo novamente legislou, ditando a 
vinculação partidária. Resistimos- o que nos foi 
possível resistir, e fomos obrigados a renunciar ao 
terceiro Partido, recorreildo-nos à fusão dos dois 
grandes blocos oposicionisfas. 

Não quero alongar-me na reiteração de denún
cias quanto à influência do dinheiro e o abuso do 
Poder em favor do Partido oflcial, que são de todos 
çonhe-.;idos. O fato é que,_ apesar das pressões ga
nhamos as eleições nos principais centros brasilei
ros, entre eles esta sempre rebelde cidade do Recife. 
Objetivemos, a Oposição reunida, maioria na Câ
mara Federal, e elegemos governadores nas âreas 
mais industrializadas e mais densas de nosso País. 

Mas, cabe agora a pergunta: as eleições de 1982 
foram levadas a sério? Ao que parece, não. No Go
verno e fora dele, até mesmo entre nós, os que as ga
nhamos, existem aqueles que não conseguiram ava
liar a importância dos resultados eleitorais de no
vembro do ano passado. 

O povo, somados os votos, disse de maneira inso
fismável que deseja uma rápida mudança de rumos. 
E demonstrou, com toda a segurança, que reivindi
ca a imediata restauração de todos os seus direitos 
políticos, entre os quais o de eleger, sem ínterme
diârios escusas, o chefe de Estado. 

Outro mandato dos eleitores de 82 se refere à 
condução da economia nacional e ao fim do exauri~ 
do modelo adotado pelos tecnocratas. O povo recla
ma emprego e não receSsão; pede salários que baS
tein- à sua fOme, e nãci os airochos m-onetarístUS. 
Não se pode exigir mais dos assalariados; é preciso 
que todos sejam solidários nos sacrifícios do mO
mento. 
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Mas, para muitos, as eleições de 82 são um episó
dio _superado, que se esgotou na apuração dos votos 
e na posse dos eleitos. Os formuladores da política 
oficial agem como s_e elas não tivess_em acorrido e_ 
terqos t1do difiCu-ldades, como governadores de Es
tado, em convencer os nossos próprios correligio
nários de que as coisas têm que mudar. 

Tenho repetido, em encontros como este, realiza
dos em todo o Brasil, que estamos submetidos a 
uma legislação envelhecida e obedecemos a uma 

-constituição desajustada. Não podemos continuar 
governados por um diploma outorgado nas con
dições que conhecemOs; e emendada sob o capricho 
de circ-unstânCias do poder. Mas. como chegar à 
quadratura do círculo, quando encontramos essa re
sistência na aceitação dos resultados eleitorais? Te
mos que continuar fazendo política, isto é, buscan
do o diálogo, exercendo a persuasão, despertando o 
raciocínio de todos. 

Não me encontro entre aqueles que negam pa
triotismo aos nossos adversários. Custa-me supor 
que existam, entre eles, quem ame menos o noss-o 
País e o nosso povo. Sendo assim, não é difícil con
vocar, pacíentemente, a sua razão. 

Nisso se funda o meu conceito de consenso, tão 
mal-interpretado por amigos e adversários. Temos 
que ir obtendo consensos parciais, até chegar ao 
grande consenso nacional, que só serâ obtido dentro 
dos princípios clássicos da democracia;. "one man, 
one vote". Temos que encontrar, no consenso das 
forças políticas, os meios hábeis para o restabeleci
mento das eleições diretas para a Presidência daRe
pública e a convocação de uma assembléia nacional 
constituinte. Sei que há obstáculos constitucionais, 
como a exigência de dois terços dos Deputados para 
a aprovação de Emenda à Constituição, mas sempre 
que há vontade política e cons-enso - permito-me 
repetir o termo injuriado - nada é impossível às so
ciedades maduras, como a brasileira. 

Amigos de Pernambuco e brasileiros de todos os 
Estados que particiPam deSte Encontro: 

Ê significativo que tenha cabido ao Instituto Joa
quim Nabuco a iniciativa desta anâlise serena dos 
resultados eleitorais de 1982. Esperamos que tal es
tudo, uma vez divulgados, venha a nos ajudar nessa 
tarefa de convencer os nossos amigos. e adversários 
que há um novo Brasil, inquieto, impaciente mes
mo, reclamando instituições jurídicas que regulem 
novo convívio entre seus filhos e atualizem as suas 
relações econômicas e políticas com o resto do mun
do. 

Pernambuco é também a sede ideal para este tipo 
de reflexões. Pode-se dizer que a sociologia política 
nasce em Pernambuco, centro intelectual deste Nor
deste que contribuiu tão poderosamente para o pen
samento político brãsiieiro. Aqui nasceram, e por 
esta cidade passaram homens como Joaquim Nabu
co e Tobias Barreto; Tavares -Bastos e Oliveira Li
ma, Alfredo de Carvalho e Gilberto Freyre. 

No mestre da sociologia moderna que com seu 
vasto painel sobre a formação da sociedade nacio
nal- Casa Grande e Senzala, Sobrados e Mucam
bos, Ordem e Progresso -revelou-nos a gênese e o 
desenvolvimento das relações de poder, quero ho
menagear a inteligência pernambucana. O meu que
rido amigo não é apenas patrimônio do povo de 
Pernambuco e orgulho da gente brasileira_ É um dos 
poucos brasileiros de tod_os os tempos que merecem 
o respeito e a admiração da comunidade universi
tária no mundo inteiro. Sei que ele_ não deve ser 
alheio à minha convocação para o encontro desta 
rioite e sou, mais uma vez, devedor de seu afeto. 

Às dificUldades dà hora presente são enormes, 
mas temos sabido vencer os terríveis desafios do 
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Destino Histórico. Nesta luta, PernambucO-sempre 
se destacou e é bom que venhamos à beira de suas 
numerosas águas reafirmar a fé i tempe:rar o ânimo. 

Tancredo Neves é Governador do Estado de Minas 
Gerais. 

Era o qu-e tinlla a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PDS- SE. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 

O Centro de Pesquisa e Extensão Pesqueira do Nor
deste (CEPENE), técnica e adiTtiniStrativamente subor
dinado à SUDEPE, acaba de ser inaugurado, nesta data, 
li de outubro de 1983, em área cedida pelo Min"istério 
da Marinha, onde se localiza a Esc_ota de Pesca Taman
daré, no Município de Rio Formoso, Estado de Pernam
buco. 

Situada em frente à baía de Tamandaré, essa Escola 
possui instalações que comportam 300 alunos em regime 
de internato, numa extensão de 33 hectares. Além de mé
dias e pequenas embarcações, dispõe de fábrica de gelo, 
câmaras frigoríficas, ii:tstalações para experimentos de 
tecnologia de conservação de pescado e outras facilida
des. 

O acontecimento--é -digno de registro especial porque, 
além de coincidir com o aniversário da SUDEPE, que 
comemora, nesta data, 21 anos de_ existência, deverá assi-
nalar o início de uma autêntica ·escalada no tocante à 
execução de programas de excepcional importância para 
::.comunidades pesqueiras de fernambuco e do Nord_es-

De fato, o CEPENE promoverá a execução de múlti
plas atividades no âmbito da pesquisa, do ensino __ e da 
tecnologia da pesca, além da manutenção de convênios 
com a Universidade Federal Rural de Pernambuco e ou
tras instituições, a parfir da adequada utilização de sua 
infra-estrutura- instalações técniéas, embai:CãÇões, fri
goríficos, e assim por diante. 

Já em janeiro do próximo ano de !984, serão iniciados 
cursos que contarão com instrutores fornecidos pelo 
projeto de cooperação técnica com o governo do Japão e
com a Organização das Nações Unidas para Agricultura 
e Alimentação (FAO). 

A solenidade de inauguração do CEPENE foi presti
giada com a presença do Ministro Maximiano da Fonse
ca, da Marinha, Dr. José Ubirajara Timm, Secretário
Geral do Ministério da Agricultura, do Governador de 
Pernambuco, Roberto Magalhães, do Superintendente 
do Desenvolvimento da Pesca, Roberto Ferreira do 
Amaral, além de diversas autoridades e pescadores. 

Convidado que ftii pur-a assislfr -à- solenidade de inau
guração, senti bastante não ter podido comparecer, devi
do a compromissos-que me prenderam em Brasília, hoje, 
mas faço votos para que este Centro de Pesquisa traga 
grandes benefícios pura o Nordeste. 

Desejo ressaltar uma homenagem, que na oportunida
de da inuugumçào será preStada, com a aposição de uma· 
placa em bronze, denominandO dt::. "Centro Paulo Mo
reira··. cm homenugem ao primeiro Superintendente da 
SUDEPE. 

Congratulo-me, por conseguinte., com a SUDEPE, pe
lm; brilhantes comemorações do seu 211' aniversãrio, e, 
sobretudo. com o advento do Centro de Pesquisa e Ex
tensão Pesqueira do Nordeste (CEPENE), a respeito do 
quoll o Superintendente Roberto Ferreira do Amaral as
severou. cm seu pronunciamento: .,_"o CEPENE signifi
ca mais um instrumento de que dispomos para O 2-lcance 
do nosso objctivo básico, qual seja promover o aumento 
da produção de pescado, de forma a contribuir para o es-

forço do Governo Federal quanto à produção brasileirã. 
de alimentos. Estamos, poiS, contribuindo para melhor 
suprir as necessidades do mercado interno, bem como in
crementar nossa receita na balança comercial, na luta 
pela superação das dificuldades nacionais". 

Eram estas as considerações que desejava fazer nesta 
._oportunidade. (Muito bem! Palmas.) 

O S:R. PRESIDENTE (Martins Fílho)- Concedo a 
pa!avra ao nobre Senador Raimundo Parente. 

O SR. RAIMUNDO PARENTE (PDS- AM. Pro
nun:cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

A situação da heveicultura nô Amazonas ê desespera
dora, quer no que concerne aos seringais de cultivo, quer 
no que se refere aos seringais nativõs. Somando-se ao fa
tor negativo da morosidade e atê mesmo do descaso no 
que tange ao estudo dos prosjetos de financiamento, te
mos agora o aviltamento do preço, totalmente insufi
ciellte para cobrir pelo menos o custo de uma produção 
que, como o sabemos todos, é conseguida através de sa
crifícios os mais ingentes, de lutas as ma"is á[duas, em 
meio a uma natureza iiióspita, hostil, agressiva, em cuja 
ambiên~iã-~Õmente sobrevivem aqueles que, a par de 
uma coragem à to~a prova, são ainda dotados de pro
fundo espírito de renúncia, d_e abnegação e de estoicis
mo. 

Tendo cometido a estultice de permitir que grupos 
alienígenas levassem mudas de nossas seringueiras para 
cultivá-las na Ásia, ãcabamos perdendo o primado da 
Pl-odução mundial, com a qual, hoje, contribUímos com 
menos de O, I%, o que significa uma -perda irreparável, se 
considerarmos a tecnologia aplicada pelos produtores 
asiáticos, aliada a um cuidado e a um zelo económico 
todo especiais, a ponto de, tendo em conta as necessida
des sempre presentes de borracha sintética, sermos em 
breve obrigados a enfrentar um outro cartel económico, 
desta feita cognominado de rubber-dólar, eis que, a con
Umiar á Tãlta -de ajuda por parte das autoridades fede
rais, agilizando os processos de financiam-entos para 
Uma rápida liberação de recursoS e, mais ainda, a pross~
guir o aviltameD.to do preço, teremos fatalmente um 
abandono completo da heveicultura, pois os produtores, 
de um_mod_o geral, podem ser extremamente abnegados 
e estoiCos, mas não estarão }ãrilais dispOstoS a cOmeter 
um suÍcfdio econõmico-finãnceiro absurdo e injustifica
do, caminhando conscientemente Para- uma derrocada 
irreversível, no cometimento de um. "harakiri" do qual 
não haveria depois nenhuma escapatória. 

Dai, Seiihor Presidente e Senhores Senadores, a razão 
da minha presença hoje nestas tribunã, para fazer um 
apelo dramático, quase que patético, ao Sr. Ministro 
Delflin N"eüo e ao Sr. Dr. José Dallari; Secretário Espe
cial de Abastecimento e Preço, no sentido de que seja au
torizado o aumento de cinqüenta por cento no preço da 
borracha, majoração que devia ter sido concedida no iní
cio deste mês _e que até o presente momento não saiu, 
causando enormes prejuízos aos nossos produtores, que 
estão, Sr~Presidente e Srs. Senadores, vivendo em estado , 
de abandono quase total, fazendo frente à uma vivência 
que a grande maioria das nossas autoridades só_ conhece 
através de informações e de relatórios, muitas vezes com
pletamente diferentes da rea(idade brutal representada 
pelo trabalho desenvolvido nos seringais do Amazonas. 

Fica, pois, registrado o apeio. Que _o Ministro Delfim 
Netto e o Secretário José Dallari diligenciem, com apre
mência que o caso requer, no sentido de que seja conce
dido o aumento de cinqüenta por cento no preço da bor
raCha, ::;ob pena de acontecer o esvaziamento dOs noSsOs 
seringais, com o aumento dos dramas e das tragédias so
ciais Cjue já flagelam, impiedosamente, o Estado do 
Amazonas. 

Era o ··que tinha a dizer. (Muito bem!) 
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O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador João Calmon. 

O SR. JOÃO CALMON (PDS- ES. Pronuncia o se
guinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Acaba de ser reconduzido à presidência da Confede
ração Nacional do Comércio o empresário Antonio de
Oliveira Santos. Por uma série de motivos, acredito que 
esse fato não possa deixar de merecer nosso registro, 
aqUi no Senado Federal. 

Em primeiro lugar, a gestão de Oliveíra Santos em seu 
p(ecedente mandato à frente da Confederação foi mar
cante na vida do órgão. Não apenas ele a conduziu com 
firmeza _e sobriedade, adotando posições claras diante 
dos problemas que naturalmente se colocam na vida de 
uma entidade de classe, como através de uma série de 
eventos ampliou suas vistas sobre a atualidade brasileira. 
Em seminários e em uma série de reuniões de alto nível 
:ibordOu-esses problemas e abriu novos caminhos para a 
Confederação. 

Nesse mesmo período, em um reconhecimento de suas 
inegãveis qualidades, Oliveira Santos viu-se __ escolhido 
para o mais alto forum governamental na área económi
ca, o Conselho Monetãrio Nacional. Da mesma forma, 
concomitantemente com sua reeleição, foi incluído na 
Ordem do Mérito âo Trabalho e condecorado pelo mi
nistro Murillo Macedo. 

Desejo prestar a(iuí minha homenagem a esse eminen
te conterrâneiO; a esse brifhante capixaba que ascende 
aos mais elevados p_ostos da República e que neles desen
peilha suas funções de modo a merecer a maior satis~ 

--fação da catego~ia que representa. 
~~~orp~ro ?O texto de meu discurso os pronul)ciameQ~ 

tos feitos pelo ministro do Trabalho MurilfO Macedo ao 
conferir-lhe a Qrde~ do Mérito, e pelo próprio Antonio 
de Oliveii:a Santos-ao agn~decer a homenagem prestada. 
(Muito bem!) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
JOÃO CALMON EM SEU DISCURSOi 

ORDEM DO MÉRITO DO TRABALHO 
MurillO Macedo- Ministro do Trabalhola015 

A outorga da Ordem do Mérito do Trabalho é uma 
forma singela mas altaneira atravês da qual a sociedade 
brasileira Vem pt-estando o seu reconheciemnto aos cida

-dãos que, de modo inequívoco, dedicaram suas carreiras 
-à construção de nossa Pátria e à promoção de nossa gen-
te. 

É através do trabalho que o homem cultiva a sua dig
nidade e dã oportunidade para que outros assim também 
o façam._ É com trabalho que ele gera mais trabalho. É só 
com o trabalho que se exerce a plenitude da criatividade 
humana._Cada um em seu campo, ê sempre pela via do 
trabalho que os homens de bem concretizam seus so

-nhos. Kalravés do trabalho que se alcança_ os prazeres da 
liberdade_Ê por meio do esforço disciplinado que o 
amanhã acontece. Sim, o mundo do trabalho é construí
do sobre um aparente paradoxo, ou seja, a combinação 
de liberdade com disciplina. :t pela via do trabalho disci
plinado que se chega ao nicho da liberdade. 

Essa tem_ sido a trajetória de todos os homens que 
_construíram· obras ~e valor._ E~Se tem sido o_cam.inho da
queles que criaram para si e para os seus semelhantes. 
Essa tem sido a vida de António de Oliveira Santos, um 
homem que sempre acreditou no trabalho, que sempre
trabalhou com vontade e que sempre buscou a realização 
de seus_ planos pela via do trabalho. 

Como eStudante, sempre trabalhou. Como trabalha
dor, nunca parou de estudar. Como estudante e traba
lhador percorreu toda a extensão de cada uma das car-

• Outorga da 0(dem do Mérito do Trabalho a Antõnio de Oli
veira Santos, Brasília, 07-10-1983. 
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reiras. Dos Bancos do Ginâsio, formou-se em engenha
ria à custa de seu trabalho esforço para então, da mesma 
maneira, transformar-se em eminente pr-ofessor de física 
da universidade de seu estado natal - o Espírito Santo. 
Como trabalhador, começou por onde a maioria dos 
brasileiros começa, ou seja, pela profissão manual e que 
ele sempre respeitou e até ho]e-respeita. Como mecânico 
de manutenção da CruzeirO do Sul - ele aprendia uma 
profissão e se apaixonavã permineiiteinellte pela 
aviação. Em seguida, formando-se em Engenheiro de 
Produção, passava por todos os esca!Oes -da carrdi-a féc
nica para, então, chegar a superintendente de empresas 
do grupo Vale do Rio Doce. Como prova de sua lide
rança e prova do respeito conquistado pelo trabalho, o 
nosso homenageado foi escolhido pelos seus pares para 
Presidente da Confederação Nacional do Com~rcio. 

No mundo econômico, Antônio de Oliveira Santos já 
se posicionou Como um dos mais dinãmicos"emp{esárioS 
deste País e em grande entusiasta n;;io só do comércio 
como também da agricultura e da própria indústria. Sua 
visão é ampla: para ele, o mundo dos negócio.s constitui 
um todo articulado, setorialmente e socialmente. Com 
seu marcante pragmatismo e alto nível de informação, 
associados à visão cosmopofifa- do mundo econômico, 
ele vem se destacando como líder de toda a área empre~ 
sarial, acreditando e defendendo a livre iniciativa e con· 
fiando e praticando a competição sadia. Antônio de Oli· 
veira Santos não vê a competição como processo de ini· 
mizades. Ao contrário~ ele a encara Como meio d-e cal· 
deamento da eficiênCia e artículaÇào àe compleffientarie· 
dades onde cada um torna-se amigo do outro dentro da· 
quilo que tem de melhor e que de melhor sabe fazer. 

O Brasil é um P-aís ã.fortunado em possuir líderes em· 
presariais como-Arítônio dC Oliveira Santo. Sua contri
buição aos setores público e privado tem sido iinensa e 
tenho certeza, assim continuará por muitos C muitos 
anos. Nesta oportunidade em que, como chanceler da 
ordem do Mérito do Trabalho, outorgo-lhe esta comen· 
da, queira aceitar, querido Antônio, os meus rrials sinú: 
ros cumprimentos por tudo o que você já realizou por 
este País e, tenho certeza, ainda virã a realizar, Que estes 
cumpriemntos sejam extensivos a tódoS -os seus familia· 
res que, afinal, são a gra-nde razão de ser seu continuado 
esforço. 

Agradecimento do Sr. Antonio Olivetra Santos: 

"Exm'i' Sr. Ministro, meus Srs.: 
Recebo, muito sensibilizado, a honra que me é confe

rida pelo Senhor Presidente da República; tendo a 
valorizã-la a presença e a palavra do Senhor Ministro do 
Trabalho. 

Entendo a concessão desta Comenda como dirigida ao 
Comércio que-represento na condição de Presidente de 
sua Confederação Nicional e, os méritos que me Possam 
ter sido atribuídos pertencem evidentemente aos meus 
companheiros comerciantes, detentores de uma longa 
tradição de probidade, de devotamento ao bem coleti~o
e de espírito público dedicidos-à comunid-ade C ao- País. 

No mundo em transformação, em que estamos viven
do, não há lugar para o homem de negócios egoísta, mo
vido apenas pelo objetivo de lucro. 

A atividade mercantil sempre se caracterizou entre 
nós, no passado, pela feição patriarcal das relações entre 
seus empregadores e empregados. Eles sempre consti
tuíram mais uma família, associada cm torno de interes~ 
ses comuns, do que uma coletividade de sentiinentos em 
choque. 

Esta, é uma das razões por que tem sido possível im~ 
plantar no Brasil a avançada legislação social de pro
teção ao trabalhador, com que contamos. Ela foi estabe~ 
lecida sem oposição, antes com o apoio e a solidariedade 
das classes patronais. Mais aindã: a muitas leis se anteci~ 
pau a espontânea iniciativa dos empregadores. E gran
des obras de ampliação da assistência .saciar e educativa 
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do -_EstadÕ fo-ram empreendidas, voluntariamente, pelos 
chefes de empresa; através de organismos especializados 
das Confederações patronais, dos quais na área do Co
mércio o SESC e O -SfNAC são" exemplos modelares. 

A distinção que me é concedida signific;:a na verdade o 
r~conhecimento do Governo a ~te trabalho dedicado do 
CO!Uércio integrado no desenvolvimento da economia 
brasileira, promovendo a criação de empregos, preocu
pado com o b_em-estar da comunidade e a tranqUilidade 
social; colocando permanentemente o bem público e o 
superior interesse do País acima de seus próprios interes~ 
ses, ou de sua classe. 

Reitero 9 meu reconhecinlento ao ilustre e dileto _ami
go Ministro Murillo Mac-êdo, em quem o Comércio e os 
homens de empr~a semp_re encontraram receptividade e 
justiça, pefa sua presença ao no~so lado neste ffiomento, 
valorizando com esta demonstração de gentileza o signi
ficado desta solenidade." 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Nada mais 
h;:tY.c;.ndº-a_ttatar, vou encerrar a presente sessão, desig
nando para a sessão ordinária do próximo dia l3 de ou
tubro, quinta-feira, a seguinte 

ORDEM DO OlA 

(Inclusão Ordem do dia- art. 195, III, a, do Regimento 
Interno). 

'lotação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n9 t 10, de I98f(n"' 946/83, mi Casa de origem), de ini~ 
ciativa do Senhor Presidente da RepúbliCa, que altera a 
Lei n'i' 6.099, de 12 de setembro de 1974, qu~i;. "dispõe 
sobre o tratamento tributário de arrendamento mercan
til, e dá outras providências", e o Decreto-lei n"' 1.811, de 
27 de outubro de 1980, tendo 

PARECERES ORAIS, favoráveiS, profeiidos em ple
nãrio, das Comissões: 

- de Economia; e 
- de Finanças. 

Votação em turno único, do Requerimento n"' 793, de 
198J, do Senador Pedro Simon, solicitando, nos termos 
do art. 371, alínea c, do Regimento Interno, urgência 
para o Requerimento n"' 784, de 1983, de autoria do Se
nador Henrique Santillo, que solicita criação de uma Co
missão Especial Mista que deverá ser formada de li Se
nadores e II Deputados Federais, com vigência de 120 
dias, para discutir e avaliar aspectos do contexto econô
mico, social e ~nstitucional do Pais. 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
cortStitUClOn-alidade, nos termos do art. 296 do Regimen
to Interno), do Projeto de Lei do Senado n\' 280, de 1980, 
de autoría Gõ sen-ador ltamai Franco, determinando que 
a Ordem dos Advogados do Brasil opine sobre a escolha 
de magistrados que devam integrar tribunais com juris
dição em todo o território nacional, tendo 

PARECER, sob n"' 634, de 1983, da Comissão: 
-- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida~ 

de, com vo~o vencido do Senador José Ignácio. 

-Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296, do Regi
mento Interno), do Projeto de Lei do Senado nQ 39, de 
1983, de autoria do Senador Pedro Simon, que autoriza 
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ao Poder Executivo a conceder um abono de emergência 
de 70% (sententa por cento) para os servidores públicos 
federais, e dá outras providências, tendo 

PARECER. sob n' 739, de 1983, da Comissão: 
-de Con.s:tituição e Justiça, pela inconstitucionalida

de. 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade e juridicidade, nos termos do art. 
296 do Regrmento- Interno),- do Projeto de Lei do Senado 
nQ 70, de 1983, de autoria do Senador Nelson Carneiro, 
que--estabelece critério e limite para os reajustes dos 
preços de ingressos de jogos de futebol, tendo 

PARECER, sob n" 738, de 19&3, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela inconstltuciona!ida

de e injuridíi:idade. 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade, nos termos do art. ;296 do Regimen
to Interno), do Projeto de Lei do Senado _n9_2J, de 1983, 
de autoria do Senador Henrique Santillo, que dispõe 
sobre a redução do preço do álcool para venda aproprie
táríos de veiculas de aluguel empregados no transporte 
inclividual _de passag~iros, mediante subsíd_io, nas con~ 
dições que especifiCa; tendo 

PARECER, soO fl'i' 710, de 1983, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida

de. 

7 

Discussão, em turno único,_ do Projeto de Lei do Sena
don"' 337, de 1981, de autoria da Comissão Especial dO 
Juri Popular, que altera dispositivo do Códig-o de Pro
cesso Penal tendo 

PARECER, sob n"' 741, de 1983, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, favorável, nos termos de 

Substitutivo que oferece. 
(Dependendo da votação do Requerimento n~' 800, de 

1983, de autoria do Senhor Senador José Ignácio, de 
adiamento da discussão para o dia 27 de outubro.) 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Está encer.,. 
rada a sessão. 

(Le~·anta·se a sessão às 18 horas e 10 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
HENRIQUE SANTILLO NA SESSÃO DE 10-I0-
83 E QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORA
DOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMEN
TE. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Pretendo, mais uma vez, abordar a questão do Estado 
nas atividades económicas. E gostaria de, antes de iniciar 
o meu breve pronunciamento, ler a introdução de um 
documento do Sindicato dos Trabalhadores nas Indús
trias de Energia E!étrica e da Produção do Gás, do Rio 
de Janeiro, também sobre o papel das estatais na econo
mia brasileira. 

In[cia-se assim este documento: 

"O PAPEL DAS ESTATAIS NA ECONOMIA BRA
SILEIRA 

- As inversões_ estatais nas áreas de infra-estrutura 
{comunicações; produção e diStribUição de energia, 
portos e transportes), insumos bãsicos (exploração 

_qc;: petróleo, siderurgia e mineração) e serviços (ban
cos), constituíram condição indispensável para o 
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processo da industrialização brasileira. No quadro 
de atraso econômico e luta pelo desenvolvimento na 
época do domínio dos monop6lios internacionais, a 
intervenção d(reta-do Estado na economia permitiu 
o controle nacional sob're setores produtivos essen
ciais que, de outro modo -dados a vulto e a longa 
maturação dos investimentos necessários- cairiam 
em mãos de empresas estrangeiras ou, mais prova
velmente, teriam sua exploração postergada. 

Atuando nessas á~as vitais, empresas estatais 
pioneiras como a-Cia. Siderúrgica Nacional, a Ele
trobrás, a Petrobrás, a Cia. V ate do Rio Doce, a 
Cia. Nacional d_e_Aicalis, entre outras, contribuiram 
ainda para o desenvolvimento da empresa priva-da 
nacional, fortalecendo-lhe as materias-primas e ser
viçOs necessários- e adquirindo_ paite de sua pro
dução. Foi possível assim que a indústria brasileira, 
insignificante em 1930, constituisse, na metade da 
década de 50 Q_ principal parque produtivo da 
América Latina. 

O final dos anos 50, quando a atividade produtiva do 
Estado deixa de ser estendida a novos setores, correspon
deu ao período de ampla abertura da economia brasilei
ra ao capital estrangeiro, com a liberação da importação 
de equipamentos para as multinacionais, a associação 
entre o grande empresariado nacional e OS interesSes fo
râneos e a intensificação do processo de desnacionali
zação dos empreendimentos mais rentáveis." 

Sr. Presidente, Srs. Senadores_,-
Volto a abordar a questão da campanha pela privati

zação, aberta ou dissimulada, através da desativação ou 
venda de ações de empresas estatais. Trata-se de assu-nto 
da mais alta relevância para a Nação no período pós
guerra e, em particular, na atual crise sem precedentes na 
História da República. 

Entendo que a análise deste fato, irreversível no mun
do moderno, precisa ser efetuada sem preconceitos ideo
lógicos e sem a má-fé da -mistificaÇão ·au-s'ofiSnias com'o 
intuito de apresentar fun-damentação lóiica a CoilclUsões
ou teses que-interessem a grupos, nacionaí.S ou estrangei-
ros ou setores.ávidos por assumir parcelas do patrimônio 
estatal que finalmerlte pCrú:nce a toda a Nação brasilei
ra. 

Há também os inocentes úteis a quem se anuncia que o 
setor estatal é responsável pela metade do déficit públi
co, portunto a única saída é a sua desativação sob pena 
de inviabilizar o combate à inflação, e coisas do gêitero. 

A esse respeito gostaria de acrescentar um adenda. 
Consultando o C<ttúlogo das empresas estatais elaborado 
sob u responsabilidade da SEST, pude verificar qUé em 
cerca de 500 empresas alí arroladas, pouco mais de 20% 
constituem empresas que poderiam significar~-realmente, 
a participação do Estado na produção de bens e serviços
comercializados, segundo a lei e a lógica do mercado. 
Quase 400 dessas empresas arroladas são empresas pres
tadoras de serviço tradicionalmente considerados como 
função de Estado e, obviamente, não podem apresentar 
lucros; ao contrário disso, devem, e são de fato, manti
das pelo Tesouro Nacional, com recursos da Nação bra
sileira. 

Entre essas quase 500 empresas estão arroladas, por 
exemplo, as universidades federais autárquicas, ao" todo 
em númeoro de 20. Estão também, catolagadas todas as 
fundações universitárias federais, também em número de 
20. Estão igualmente catalogadas órgãos como a SUO E
N E, SUDECO, SUDAM, SUOESUL, Hospital das 
Forças Armadas, o lAPAS, o INPS, e INAMPS e umã 
porção de órgãos autônomos, empresas públicas, autar
quias e sociedades civis mantidas pelO -Estado, todas elas 
prestadoras de serviços próprios do Estado e cjue apenas 
atuam de forma descentralizada e autónoma a partii- do 
Decreto-lei n~' 200. o qual descentralizou a Adminis-
tração Pública Federal, no Brasil, do ponto de vista ad
ministrativo. 
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O certo é que, quando se informa à sociedade brasilei
ra que as empres:as estatais são as grande responsáveis 
pelo déficit público, esquecem-se propositadamente de 
dizer que esse déficit se deve, sobretudo, e quase que ex.- _ 
clusiv<tmente a essas empresas estatais prestadoras de 
serviços próprios da atividade do Estado. As empresas 
estatais propríamente ditas, ou seja, as empresas de eco
nomia mista, constituindo mais de uma centena, ao to
do, e que se inserem na economia normal de m~rcado, 
estas na verdade não têm apresentado déficit n-Õrmal
mente, tradiCiOnalmente, historicamente. É bem verdade 
que algumas delas têm apresentado um déficit do ano 
passado para cá, ou seja, a partir de l982. Isto porque 
em l981 e 1982 elas foram forçadas pelo Governo Fede
ral a capatar, no exterior recursos em moedas fortes para 
.contribuírem com o equilíbrio do balanço de pagamen
tos. Elas tinham credibHidade para captar esses recursos 
externamente, à ocasião. Em 1982, tanto a Companhia 
Vale do Rio Doce, quanto a ELETROBRÁS, POR
TOBRÃS e PETROBRÁS, tinham alta credibilidade no 
exterior para captar recuros. O Banco do Brasil forçou
as, por assim dizer, a captar recursos em montantes cada 
vez mais elevado, não se importando para que projetO se 
destinavam esses recursos. Na verdade, pouco se impor
tou, sobretudo com a forma pela qual esses recursos 
eram inveStidos; se os projetes erarri rerttáve!s eConomi
camente viáveis ou não. De sorte que, em 1983, tanto a 
ELETROBRÁS; A Companhia Vale do Rio Doce, a PE
TROBRÁS, a PORTOBRÁS, a SIDERBRÁS e tantas 
outras, foram praticamente levadas à falência, não pelos 
elevados custos de sua mão-de-obra mas sobretudo, ou 
quãse exclusivamente, pelos elevadíssimos custos finan
ceiros de suas dívidas. 

O Sr. Itamar Franco- V. Ex' me permite um aparte, 
neste aspecto nobre Senador Henrique Santitlo? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Ouço V. Ex~. com 
imenso prazer. 

O Sr. Itamar Franco- V. Ex• tem razão. Gostaria de 
dar um exemplo em relação à SIDERBRÁS. Foram Cap
tados recursos no exterior para serem aplicados na 
ACOMINAS e, em verdade, esses recursos não foram 
aplicados na AÇOMINAS. Aí está uma prova do que 
diz V. Ex• O Governo obrigava as empresas estatais a 
obter moeda forte e essa moeda não era empregada nos 
destinos dos projetas específicos. Desculpe a interrupção 
mas achei oportuno. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Agmdeço imen
samente o interesse que V. Ex~está dando ao meu discur-
so.. - -- -

O Sr. Lenoir_Vargas- V. Ex• me permitiria um apar
te:!_ 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Ouvirei V, Ex~ 
logo a seguir. 

... mas, é uma questão como essa, por exemplo, que le
vou a ELETROBRÃS a necessitar cada vez mais de re
cursos ãrrecadados à sociedade brasileira, aos consumi· 
dores de energia elétrica. Pois pasmem os Srs.! Quase 
40% do que se paga de energia elétrica no Brasil destina
se à ELETROBRÁS e ao Governo FederaL Quase 40% 
do valor bruto arrecadado pelas concessionãrias de pro
dução e distribuição de energia elétrica no Brasil, 
dest.inanl-se aos cofres da ·ELETROBRÃS ou, iairaVés do 
Imposto Único, ao Governo da União, do qual também 
uma parte se destina à ELETROBRÃS. Por quê? A 
ELETROBRÃS está realmente com custos financeiros 
assoberbadOs, elevadíssimos porque, de certa forma, 
obrigou-se a fazer endividamento externo extremamente 
grande. 

Hoje nós temos, por exemplo, incluído na tarifa da 
e-nt!rgiU: eU:trica que todos pagamos, que a população 
brasileira consumidora paga, o empréstimo compulsório 
no valor de-5% do faturamento bruto. Há-ainda o lm-
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posto Único de energia elétrica na pi-Oporçào de 13% 
desse mesmo futuramente. A chamada "reserva global 
de reversão" equivale a 18% desse faturamento bruto c 
ainda a "reserva global de garantia" que equivale a qua
se 5% deste total. Então, são quase 40% do total pago pe-
los consumidores brasileiros de energia elétríca que se 
destinam, não às empresas estaduais ou regionais de pro
dução e di~tribuição de energia elétrica, mas à EI,.E
TROBRÃS ou ao próprio Governo FederaL Ora, nós 
sabemos perfeitamente que isso se torna cada vez mais 
indispensável à ELETROBRÁS, não porque ela pague 
muito.ao seu pessoal, não porque ela tenha uma despesa 
exagerada, como se pretende dizer, com o seu pessoal, 
com a sua mão-de-obra. Não! E sim porque os seus cus
tos financeiros estão obrigando-a a fazer isso, a estabele
cer esse tipo de processo. f: por isso inclusive que as tari
fas também de certa forma aumentam muito além daqui
lo que seria admissível as tarifãs no serviço-público pres
tado, se bem que é bom que se faça uma referência tam
bém_se nós consüiera_rmos a média dos últimos anos é 
um outro aspecto que se precisa fazer referêncía: aS tari
fas dos serviços públicos prestados pelas estatais, na ver
dade, aumentaram uin pouco menos, em média, do que 
o índice innadonário, ou o aumento do custo de vida de 
um modo geral. 

O Sr. Virgílio Távora- V. Ex' me permite um aparte, 
eminente Senador? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Ouço primeiro, 
com prazer, o Senador Lenoir Vargas, e a seguir V, Ex• 

O Sr. Lenoir Vargas- Devo fazer uma preliminar no 
sentido de que por princípio, embora não seja economis
ta, sou contra a estatização da economia. Disso iião -te
nho a m~nor dúvida, sou, por princípio, contrário. Ago
ra verifico na sua afirmação um contraste porque V. Ex•, 
ao mesmo tempo em que defende a posição estatal dessas 
empresas, que é importante, diz que elas foram obriga
das a pedir empréstimos externos, no interesse, natur-al
mente, de uma política econômica governista, ou gover
namental. Então, se elas não fossem tão estatizadas 
como o são, elas naturalmente não seriam coagidas, 
como V. Ex• diz que quase foram coagidas a pedir esses 
financiamentos externos. Então, me parece que ou é bom 
ou não ser estatal porque termina sendo coagida pelo 
Governo a pedir empréstimos. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Poderíamos esta
belecer um diálogo para esclarecer este ponto. 

O Sr. Lenoir Vargas- Depois V, Ex' faz uma apolo
gia de determinadas empresas estatais que são, e eu tam-
bém considero, muito importantes na vida n<tcional e, ao 
mesmo tempo, entendo que as suas diretorias são coagi
das a fazer empréstimos que não necessitavam. Vê V . .Ex• 
que há uma certa dificuldade de entendimento no seu ra
ciocínio. , 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - V. Ex' me descul
pe, eu sou uma pessoa extremamente complexa. Deve ser 
isto! 

Mas, veja bt<:m, Ex•, acho que vou tentar ser menos 
prolixo. 

As empresas estatais prestadoras de servia existem! 
No ano passado, sobretudo, foram obrigadus, por uma 
política de Governo - que a mim não interessa agora 
analisar, pÕrque tem sido vasta mente analisada e V. Ex~ 
sabe a nossa posição tanto quanto nós saóemos a de V, 
Ex• - Então, dada uma política de Governo. essas em
presas estatais foram obrigadas a se endividarem mais, 
captando divisaS fortes no exterior. Na maioria das- ve
zes, sem nem mesmo verificar-se de que forma esses re· 
cursos estaVam sendo aplicados. A que_ se destinavam e.<>· 
ses recUrsos"'? Se era a projeto de maturação rápida, se era 
a projeto de maturação muito longa, demorada, se era a~ 
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projetas ecMomicamente viáveis ou não. A verdade é es
ta, sobretud~ no que diz respeito à ELETROBRÁS. E 
posso citar-lhl! aqui um exemplo. No meu Estado, a Usi
na de Corumbá foi uma dessas excrescências cometidas 
nos dois últimus anos, em relação à ELETROBRÁS e à 
empresa de eletcicidade do Estado de_G_oiãs, que é uma 
concessionáiiã.-da ELETROBRÁS. O Governo estimu
lou o início da construção da Usina de Corumbá de uma 
forma inteiramente falsa. Em priffieír(j lugar, o levanta
mento de custo foi muito aquém do rea[, e propoShada
mente, para facilitar a captação de_ reCursos no exterior. 
Com os recursos captados, o projeto começou a serre
formulado e, de 360 milhões de dólares, passou a um bi
lhão de dólares, Ex~. em dois anos evidenciando uma 
enorme diferença do custo inicialmente programado. 
Então, isto significa o quê? Para um projeto que ao custo 
de 360 milhões de dólares era economicamente viãvel, a 
Nação passou a ter nas mãos um projeto cujO cuSto, pas~ 
sou para um bilhão de dólares, e portanto, economica~ 
mente inviáveL 

Isto é um exemplo. No entanto, elas foraffi levadas ao 
endividamento, Ex•, não porque precisassem dos dóla~ 
res. Na verdade, quem precisava dos dólares era o ba
lanço de pagamento do País, era a SEPLAN- Secreta
ria de Planejamento da Presidência d<! República. Esta 
sim, necessitava dos dólares, das divisas fortes. Como o 
Governo Federal desde o ano passado, como bem sabe 
V. Ex•, jã não tinha credibilidade, não tinha conaições 
de captar recursos com aquela facilidade cOmo captou 
no passado, essas empresas acabaram sendo acionadas, a 
meu-ver, de forma inescrupulosa. Não se pode criticar na 
essência a fuil.ção dessas empresas, o que se deve criticar 
é a direção delas, comprometidas politicamente com um 
Governo, que a meu ver, não agiu de forma correta. Er
rou de forma deliberada, levando essas empre-sas a uma 
situação realmente difícil. Então é muita clara a questão. 

Hoje as empresas estatais estão sendo censuradas, es
tão sendo desmoralizadas por um crime que não comete
ram, mas que foi cometido pelo Goyerno, que as usou 
para captar divisas fortes. A ELETROBRÁS é impor
tante para o País? Claro,-é importante para-o País. É im
portante que ela continue estatal? Evidente, é importante 
que ela continue estataL É importante que ela continue 
crescendo_? Claro, é importante que ela continue crescen~ 
do. A ELETROBRÃS é deficíiárTa"? Claro, ela é defici
tãria. E por quê? Porque tem custos financeiros elevadís
simos, obrigada que foi a fazer empréstimos externos 
sem se verificarem as condições reais dos projetas nos 
quais esses recursos seriam aplicados. 

O que aconteceu com a Vale do Rio Doce, com vârios 
setores da Vale do Rio Doce, com várias subsidiárias da 
Vale do Rio Doce? A mesma coisa, na sua essência; nas 
suas linhas centrais, a mesma coisa. Com a PE
TROBRÁS? A mesma coisa nas suas linhas gerais. E iSto 
que quero dizer. 

Então, não dá para se aceitar a campanha de desmora
lização das estatais! E quero dizer a V, Ex• que não é fei
ta no Senado.Nunca ouvi, a nãO ser uma vez, um -discur
so aqui de um par desta Casa que teiúasse responsabili
zar frontalmente as empresas estatais pelo descalabro. 
Mas, sabemos que há setores da sociedade interessados 
em defender este ponto de vista, e o tem defendido. 

O Sr. Lenoir Vargas - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Ouço agora o 
nobre Senador Virg11io Távora. 

O Sr. Virgilio Távora- Eminente Senador, vamos co
locar bem calma a discusSão. Primeiro queremOs que V. 
Ex• veja dois ângulos do problema. Número um, a neces
sidade de existir as estatais em setori!s bem determinados 
da economia, e somos nós, desta idéia; um dos defenso
res maiores nesta Casa. Outro ângulo, é justamente a 
existência de alguns excessos praticados pelas diretorias 
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de algumas dessas empresas. Aqui não fala o Vice-Jíder 
do Governo, mas um homem que defende justamente, 
junto com o Senador Roberto Saturnino, até pouco tem
po correligionário de V. Ex', hoje líder do PDT, a neces
siáaae da existência do Estatuto das Estatais~ Aliãs, 
adiantamos a V, Ex~ que S. Ex~ e nós, separadamente, es
tamos com os respectivos assessores fazendo o antepro
jeto desse documento, que, em discutido nesta Casa, po
derá sei depois, com todo o acervo de contribuições dos 

-Sr:i:-Senadores. um dos maiores contributos que o S_ena~ 
do Federal poderá dar à Nação. Mas, vamos deixar bem 
claro~ quando uma empresa estatal, ao contrário do que 
aqui foi ·afírmado, toma um empréstimo-e se endivida lá 
fora, os dólares obtidos são trocados por cruzeiros, que 
não tem outra destinação senão a própria companhia es-
tatal. -

O-SR. HENRIQUE SANTILLO- Mas, quem disse 
o contrário. 

O Sr. Ví~g~1io Tãvora - Perdão, ~qui 

O Sr. Itamar Franco - Eu disse. 

O Sr. Virgílio Távora- V, Ex• afirmou. E, quando ... 

O Sr. Itamar Franco - E vou reafirmar. 

O Sr. Virgílio Távora - Quando tomamos por uma 
entidade- isso é curial- um empréstimo lâ fora- por 
isso é que não queríamos deixar passar em Julgado essa 
afirmativa- quando tomamos um empréstimo em dóla
res, o montante é transformado pelo Banco Central, que 
fica com os mesmos, em cruzeiros no câmbio convencio
nado, ao câmbio do dia, e entra para a caixa desta em
-preSa. O Presidente de uma companhia que perffiitir pro
cedimento de maneira diferente está incidindo em crime 
de responsabilidade. Essa é a primeira coisa. Tivemos o 
prazer de ouvir o discurso de V. Ex• desde o começo, 
mas,_em compensação, V. Ex• não teve o ensejo de ouvir 
a discussão, no fim dil semana passada, entre o eminente 
Líder do PDT e nós, em que uma das propostaS "que faze
mos e que estamos lutando dentro do Governo, na parte 
do Executivo, e que procuraremos transformar depois 
em propositura legislativa, é justamerite que os emprésti
mos em dólares dessas diferentes companhias estatais, 
principalmente e a começar pelas de insumos básicos, se
jam siãerúrgicos, sejam energéticos, se transformem, à 
proporçãó que tenham que ser resgatados, em aumento 
de capital das mesmas, aceitando a União o encargo dos 

-resgates. Vê V. Ex• que uma pessoa que luta tanto pelo 
fortalecimento das estatais não poderia assistir aqui a 
afirmativa de que havia desvios dos recursos tomados 
por uma estatal para outros fins que não ela. Apelamos 
para o bom senso desta Casa: se houve isso, aí sim, seria 
o caso de se pedir uma comissão de investigação - ago~ 

ra, o nómero das comissões parlamentares de inquérito 
Chegou ao cinco- pedir outra COmissão de averiguação 
para descobrir que _companhia é essa que aqui aparece, 
porque isso é crime,- simplesmente. Desculpe o alongado 
aparte. 

O Sr. Itamar Franco - Permite V, Ex• um aparte? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Agradeço o apar
te de V. Ex~ 

Antes de conceder o aparte ao nobre Senador Itamar 
Franco, porque acho que essa questão deve s_er bem es
clarecida, devo dizer que há duas coisÍis: a minha afir
mã:Çãd, qUe é âO"cclflllecimento público, hoje, é a questão 
do endividamento das estatais, de certa forma forçado 
pela pressão do balanço de pagainento. Essa é uma ques
tãO.-Ã- outra é a· que o Seilador Itamar Franco denunciou 
o desvio de recursos oriundos de empréstimos externos 
que originariamente deveriam ser destinados à AÇO MI
NAS, _e não o foram. 

Tem V. Ex• o aparte, nobre Senador Itamar Franco. 
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O Sr. Itamar Franco - Senador Henrique Santillo, 
evidentemente, como disse o Senador Virgílio Távora, 
vai-se buscar recursos no exterior, entrega-se ao Banco 
Central que os transforma em cruzeiros. Até aí, tudo 
bem. O que eu disse a V. Ex•, e reafirmo agora, foi" o se
guinte: recursos captados no exterior que deveriam ser 
aplicados na AÇOMINAS, depois de transformados em 
cruzeiros, foram desviados e não aplicados na AÇO MI
NAS. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Pela própria SI
DERBRÃS. 

O Sr. Itamar Franco - Possivelmente, pela próp'tia 
SIDERBRÁS. Eu disse isso numa intervenção ao Sena
dor Murilo Badaró, quando S. Ex• protestava exatamen
te pela não aplicação desses recursos. 

O SR. HENRIQVE SANTILLO- Lembro-me bem, 
foi no ano passado. 

O Sr. ltama~ Franco - E durante a campanha eleito
ral iSsQ-fOi deb~itiáo n-as praças públicas de- Minas Ge
rais. Tanto a_ssim, que solicito- e aproveito agora que o 
Senador Virgífio Távora fica estarrecido com esta po
sição - dele permitir uma auditoria no Banco Central, 
para verificarmos se houve ou não isso. É a melhor ma
neira de esclarecermos, porque as informações que nós 
temos, e que foi, como disse, debatido na própria campa
nha eleitoral, é que houve desvio de recursos que eram 
para a AÇOMINAS, em Minas Gerais. O Senador 
Virgílio Távora diz que i!)so não é possível, que seria um 
erro de natureza administrativa seriíssimo. Então, vamos 
fazer uma" auditoria no Banco Central. 

O Sr. Virgílio Távora - Não precisa ser no Banco 
Central. Quem tomou esses re-cursos? 

O Sr. Itamar Franco - Não. Eu gostaria de partir do 
Banco Central, mas vamos à SIDERBRÁS. 

O Sr. Virgílio Távora - Vamos à SIDERBRÁS. 

O Sr. Itamar Franco- Vamos examinar, eu aceito is
SQ. 

O Sr. Vir~ílio Tâvora- Vamos à SIDERBRÃS. Até 
para um pedido de informação que V. Ex• encaminhar 
hoje, nós nos comprometemOs de trazer aqui a resposta. 

O Sr. Itamar Franco......:. Nem preciso encaminhar o pe
dido. V. Ex• jã pode solicitar essa informação à SI
DERBRÃS, e eu não preciso perder tempo de fazer o pe
dido de informação. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Senador Virgílio 
Távora, tendo em vista a denúncia grave do Senador Ita
mar Franco, já re-ãiizada no ano passado, aqui neste ple
nário, eu sou testemunha disso, creio que ... 

O Sr. Virgílio Távora- Perdã9, não éramos, na épo
ca, iiwestido de mandatQ _sc_natorial. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- S. Ex• feZ esSa de
núncia ao Senador Murilo Badaró, nesta Casa. 

O Sr. Itamar Franco- Essa denóncia foi comprova
da. 

O Sr. Virgílio Távora - Eminente Senador Santillo, 
estamos explicando que, ano passado, estávamos modes
tamente governando o Estado do Ceará ... 

O Sr. Itamar Franco- Vai voltar, daqui a três anos. a 
governar novamente o Ceará. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Mais ainda, por
que V. Ex• está agora investido de mandato senatorial, 
m_ais ~O,Ul vez, para honra e gáudio desta Casa, é que eu 
também acho que V, Ex• e o PDS ... 
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O Sr. Virgílio Távora - ~satisfação nossa o ç_onvfvio 
com V. Ex~ 

O SR. HENRIQUE SANTILLO -V. Ex• sabe que a 
satisfação é mútua e é- muito maior de mfnha parte, por
que eu sou um mero aprendiz de V. Ex~. sem querer com 
isso bajular, sem querer com isso lançar lantejoulas em 
V. Ex• 

O Sr. Virgfiio Távora- Imagine no dia que fcir pro
fessor! 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - V. Ex• sabe que 
tem coisas enormes a me ensinar e tem me ensinado. 
Mas, veja bem: mas ainda um motivo para que o Partido 
de V. Ex•, sem nenhuma posiçãO maniqueísta, nessas al
turas, procure averiguãt -a denúncia do Senador Itamar 
Franco, que é um oposicionista e que tem menos ãCesSo 
à contabilidade da SIDERBRÁS do que V. Ex•, ou que 
o Partido de V. Ex• Acho que isso me parece claTo. 

O Sr. Virgílio Távora - Vamos procurar saber. 

DIÁRIO DOCONdRESSONAÇIONA4 (Seção !I) 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Pois não. Ouço, 
cori1 imensa satisfação, o aparte de V. Ex' 

O Sr. VfrgilioTávôra- É que nem sempre a Oposição 
e Governo divergem tanto. No momento em que V. Ex~ 
aqui se levaitta em defesa da existência da atuação e do 
papel que as estatais representam dentro da economia 
nacional, gostaríamos de chamar a atenção justamente 
para uma que hoje está sendo alvo de tantos acordos- a 
PETROBRÁS: Sabe V. Ex' que o Complexo PE
TROBRÂS, em termos de divisas, que agora constitui 
justamente um dos nossos grandes pontos de angústia, 
ele no ano de 1984 praticamente terá atingido quase o 
seu ponto de_ nivelamento, o que ninguém, neste País, ja
mais, em tempo algum, poderia sonhar. Isto é, o que ele 
importa, o valor em petróleo bruto, no fim de 1984 -
passemos logo para 1985, porque vão dizer que é o últi
mo ano- se equivalerá ao Iiwílfante das divlsas obtidas 
com a exportação de derivados fruto do paique petro
química a ela pertencente. Isto daí para o Brasil repre
senta algo que há 5, 6, 7 anos passados, ninguém jamais 

0 Sr. Itamar Franco_ E eu vou aguardar a resposta- - em tempo algum poderia sonhar. É a achega que queria 
de v. Ex~ justamente fa~r ao discurso de V. Ex• Realmente as em

O SR. HENRIQUE SANTlLLO -Sr. Presidente, fa
zia eu a distinção entre as empresas que são catalogadas 
pela SEST como empreSaS tistafãls:lemos ·apenas pouco 
mais de uma centena de empresas que são realmente in
seridas na regra de produção de bens e serviços para o 
mercado normal, como o faz a iniciativa- Privadãào País. 
As demais são empresas do Estado, ou prestadoras de 
serviços própriOs -do EStaôo, em qualquer país civilizado 
do mundo hoje. E mais, que esse déficít pUblico qllC é 
apresentado pela própria SEST, pela própria SEPLAN, 
como sendo enorme- ontem mesmo, alguns jornais de
ram manchetes a respeito desse déficit previsto pai-a 1983 
e 1984, que deverá atingir cerca de 15 a 16_ trilhões de 
cruzeiros - esse déficifila verdade, na sua grande parte, 
na quase totalidade, se refere a essas empresas que pres
tam serviços próprios do Estado, como, por exemplo, o 
DNER - está catalogado como uma empresa estatal, 
como por exemplo o INAMPS, está catalogado corno 
uma empresa estatal, como por exemplo a SUDENE, a 
SUDEPE, a SUDAM, a SUDESUL, o DNOCS.OCerto
é que esse primeiro agrupamento cresceu muito dUrante 
os anos 60 e 70, como forma de fugir à rigidiz dos con
troles relativamente a níveis salariais e gerências dos re
cursos financeiros, pela reforma administrativa, pela 
descentralização administrativa na área federal. 

Ora, com referência a este grupo de empresas, não s_e 
pode cobrar lucros, nem no BraSil nem em parte alguma, 
pois dizem respeitO a a1ividades que justificam a próxima 
existência do Estado diante da sociedade. A questão cor
reta, neste aspecto, refere-se à forma e ao montante dos 
dispêndios públicos nas empresas ou autarquias. Em be
nefício de quem se apHcam os recursos e qual a origem e 
o nível dos respectivos déficits? o- problema é adequá-la 
à realidade, necessidades prioritárias e PossibilidadeS- do 
País. 

O outro grupo de empresas cresceu especialmente nos 
ano:t 70. As grandes empresas estatais criaram subsi
diárias, as quais, por sua vez, constituíram filiais que 
participam no capital de outras empreaas, estatais ou 
mistas, num verdadeiro emaranhado, intencional ou 
não, que lhes possibiHta maior margem de atuação e in
dependência do controle federal ou estadual. Nesse gru
po de empresa são típicaS ru; 9uas maiores empresas esta
tais brasileiras, que são a PETROBRÁS e a Companhia 
Vale do Rio Doce. A Companhia Vale do Río DoCe tem 
cerca de 25 a 30 subsidiárias ou empresas nas quais ela é 
diretamente interessada com capital majoritáriO, e a PE~ 
TROBRÃS tem 24 dessas mesmas empresas. 

O Sr. VirgOio Távora - Permite-nos V. Ex' apenas 
um aparte? 

presas- estatais ficaram mal vistas perante a opinião 
pública por abuso de suas administrações, e- que somos 
os primeiros a reconhecer, mas que são absolutamente 
necessárias deniro de uma economia tipicamente de país 
em desenvOlvimento como o nosso, que precisa da ação 
do Estado para crescer, isso não há menor dúvida. 
DeSculpe-nos a interrupção. -

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Não. Pelo con
tráriO. Não há V. Ex' do que se desculpar. Eu é que lhe 
agradeço. Posso dizer-lhe, já antecipadamente sabedor 
das enormes coincidências de pontos de vista entre mim 
e V. Ex• neste aspecto- conheço a luta de V. Ex' já hã 
bilstante tempo ... 

-0 &.---Virgílio Távora -Talvez possamos dizer a V, 
Ex' que a Emenda n'i' 63, da PETROBRÁS, de Armando 
Fontes, segundo e único subscritor, à época difícil, fo
mos nós. 

O SR- HENRIQUE SANTILLO- Adianto a V. Ex• 
que tenho pautado minha curta vida pública ... 

O Sr. Virgílio Távora - Curta, m-as brilhante. 

O SR- HENRIQUE SANTILLO - .-.se ainda não 
pode ser contada por duas dezenas de anos, portanto, 
curta, na defesa, até intransigente às vezes, até considera
da radical às vezes, do"s interesses nacionais, principal
mente da necessidade da intervenção do Estado nos seto
res estratégicos da nossa economia, sobretudo nos sela
res mais iffiportantes de produção de insumos. 

.Tenho registrado nesta Casa - infelizmente sem a 
presença de V. Ex•, nobre Senador VirgHio Távora, nos 
primeiros quatro anos - uma série de pronunciamen
tos,de despretensiosos discursos, ê bem verdade, consig
nando a minha posição em relação a todos esses proble
mã-s, em relação às estatais, em relação à necessidade da 
defesa da PETROBRÁS. Sobretudo - lembro-me-
1979 foi um ano marcante na campanha de desmorali
zação da PETROBRÁS no Brasil. O ano de 79 foi muito 
marCado por essa campanha. EstiVenl.os aqui, corUo de 
resto toda a nossa bancada oposicionista, na defesa da 
PETROBRÃS. Não na defesa -da diieção da PE
TROBRÃS; não na defesa dos dirigentes da -PE
TROBRÁS - pelo contrário - e, como V. Ex•, cri ti

-Carido esSas direções, sobretudo criticando a forma feu
dal,-eX.treniãril.ente fechada, com que essas empresas pas
saram a ser administradas, como se fossem verdadeiros 
feudos de meia dúzia de pessoas, de meia dúzia de buro
cra_tas, de tecnoburocratas, que pouco ou nenhum envol
vimento tinham ou têm cOm o povo brasileiro, com os 
interesses mais sentidos-do povo brasileiro. Sempre nos 
batemos, desde o princípio, pela necessidade de o Con-

OutuQ.ro de J 98J 

gresso Nacional levantar a cabeça e poder fisOllizar essas 
empresas em nome da sociedade brasileira. Na questão 
do estatutoJ concordo com V. Ex• é preciso que nesse es
tatuto se registre, sobretudo a necessidale da partici
paçüo do Congresso Nacional no procrsso de fiscali
zação efetiva dessas empresas, em non:e da sociedade 
brasileira. Ê preciso democratizar as 1uas direções. E 
preciso democratizar. 

Sr. Presidente, há, agora, uma crítica, até acerba, aos 
vários escalões das empresas estat<1;is, indistintamente. 
Isso também não é bom. Os apaniguados, os que engor
dam com os recursos da sociedade são alguns poucos, al
guns poucos do primeiro escalão dessas empresas. ores
t~mte elo_ pessoal dessas empresas são brasileiros naciona
listas que, durante vários anos, estiveram ali aprenden
do, se transformaram em verdadeiros reservatórios, ver
dadeiros depositários de importarltes conheéime~tos, de 
experiência ao longo do tempo, ao longo dos anos, o que 
é indispesável para o Brasil. Não se pode perder esses va
lores. 

Meu segundo discurso no Senado Federal - no meu 
primeiro abordei assuntos gerais- em meu segundo dis
çur!)o_ defendi, despret'eciosamente, a DOCEGEO. 

Em 1979 havia uma campanha violentíssima para de
salivar a DOCEGBO, uma subsTdiária da Campanha 
Vale-do Rio Õ~ce, empresa essa que, de certa forma, 
acabou senao inatTVada, para perda do País, mesmo pos
suirido um corpo de geólogos e de engenheiros-de-minas 
que, durante mais de dez anos, quase quinze anos, tive
ram ·muito desprendimento, muito idealismo, para acu
mular aprendizado e experiências para a Nação brasilei
ra, fazendo com que pudessem rivalizar com os corpos 
de engenheiros e geólogos dos países desenvolvidos do 
Mundo. 

E uma-questão importante para nós. Nüo vamos criar 
a nossa· própria tecnologia, não vamos conseguir buscar 
os n-ossos próprios caminhos se não conseguirmos inves
tir nessa área e manter o investimento. Isto custa dinhei
ro, isto custa recursos da sociedade brasileira. As empre
sas estangeiras não fazem isto no Brasil. Que me de
monstrem, que me mostrem investimentos verdadeiros, 
efetivos, das empresas estrangeiras no Brasil, no sentido 
de acumular conhecimento, no sentido de acumular 
Know-how, no sentido de aprimorar a tecnologia, ainda 

- que absorvida de países desenvolvidos, porque, em mui
tos casos, é necessário. Quem não sabe que, em muitos 
casos, isto é necessário? As empresas estrageiras não têm 
feito isto. São as empresas estatais que estão aí para, 
muitas vezes apresentando déficit, aplicar recursos da so
ciedade nesse nível, produzindo conhecimentos, buscan
do alternativas tecnológicas para o País, nos vários sela
res da noss.a economia, nos vários setores da nossa pro
dução, nos vários setores do nosso parque produtivo. 
nobre Senador Virgílio Távora, estou absolutamente 
convencido de que, temos pontos de vista coincidentes, 
nessa área sobretudo, como com a maioria do Partido de 
V_. Ex' -estou certo, como com a totalidade da Opo
sição - posso dizer assim, que hoje Se coloca também 
numa posição de defesa dessa participação, não de-de-_ 
fender as direções das empresas estatais que aí se encon
tram, não de defender o sistema qu~ aí se -encontra. Não 
dá para continuar com empresas estatais tnwsformadas 
em f~udos de nii:ia dúzia de pessoas. É preciso que o 
Congresso Nacional se fortaleça e as fisculize. ~ prcci:-;o 
que o Congresso Nacional participe do proces!'>o fisculi
zatórfo da atuação dessas direçõcs e que haja democrufi
zação até na escolha dessas direções, desses corpos dirc
tivús. 

Diante desta-realidade, o simples argumento de que o 
setor produtivo eStatal cresceu demais -logo é preciso 
privatizâAo a Tniti-Vei-é precipitado, erróneo e disfarce 
para interesses não confessáveis. 

Primeiro porqúe não se pretende privati:t:ar quaisquer 
empresas, apenas as que configuram filé no conjunto; 
aquelas que a Nação já ba"iii:"ou todu a fase de maturação 
e de sua viabilização. Isto não é dito, apenas se afirm(;l 
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que se trata de ingerência i-ndevida do Estado na econo
mia. A impropriedade só existe quando o Estado é pro
prietário de empresas que estão lucrativas, mas quando 
elas estão deflcitârias, tudo é normal, é legítimo pois se 
faz em nome do Desenvolvimento. É o que se diz. 

Com efe"lto,-ê préc'iSO ressãltar que foí exatamente este 
setor estatizado da economia brasileira o principal viabi
lizador de segmentos inteiros do capital privado nacio
nal. Simplesmente não existiríaffi diversos segmentos in
dustriais modernos, constituído de empresas privadas 
nacionais dedicadas-á Produção de bens finais e parcial
mente de bens de capital, se não houvessem na retaguar
da os grandes complexos estatais que garantem o forne
cimento de produtos básicos, em setores onde a lucrativi
dade é abaixo dos 10% anuais- quando existe. Por con
seguinte, é uma questão de justiça reConhecer qUe é 
graças a este setor estatizado da economia que se viabili
Zou grande parte do grande parque industrial do País. 
Logo, mesmo aos olhos dos empresáríos do setor, não 
faz sentido privatizar taíS empresas que cumpriram e 
cumprem bem o seu papel. 

Outro ponto que é necessário destacar é a função do 
Estado na f6rm8.-ção de poupança que é transferida em 
condições excepcionais a fri!ÇõeS do empresariado. Estes 
recursos oneram determinadas empresas do Estado que 
posteriormente são acusadas de deficitárias. Os próprios 
empresários, que não c-onseguen. ter acesso a esse dinhei
ro fácil freqUentemente acusam o governo de estar cons
t'ruindo um capitalismo ineficiente, viciado em mamar 
em financiamento !acil, barato e sem fiscalização efetiva. 

À exceção de certos grupos empresariais, a poupança 
que está financ1àndo o surgimento, a expansão ou a ma
nutenção d_o chamado capital privado nacional é origi
nário do Estado. Através de investimentos finãnclã-dos 
pelo BNDES, da participaÇão acionária das Empresas 
do Estado, ou de incentivos e isenções fiscais, ou ainda 
de programas governamentais, _como o habitacional, é _ 
que nesceram ou se revitalizaram inúmeras empresaS Pri
vadas que depois vêm criticar a excessiva participação do 
Estado na economia. O que não se cOmenta é-que esta 
poupança está saindo das costas dos trabalhadores, do 
seu PIS-PASEP, do FGTS, da remuneração que não é 
recebida, dos recursos que não são aplicados nos progra
mas de natureza social e_de tantos expedientes postos em 
prática qilãndo necessários. 

Tudo isto, sem falar que são inúmeros os casos em que 
empresas viabilizadas pelo Estado abandonam setores 
importantes no processo produtivo - obrigando o go
verno a assumi-las- para desviar as suas aplicações em 
setores produtivos ou em especulação. 

Fala-se do endividamento de algumas empresas, como 
a PETROBRÁS, a Vale do Rio Doce, a ELE
TROBRÁS, mas não se esclarece que parcelas destas 
dívidas foram feitas em seu nome no mercado financeiro 
internacionar- Servli:tdo-se- de -sua respeitabilidade en
quanto empresa- como fofma de captar divisas utiliza
das para desafogar a balança de pagamentos. Estes em
préstimos, com todo o ónus financeiro decorrente, -é de
bitado a tais instituições que depois são acusadas de se 
endividarem excessivamente. 

Faço, aqui, uma pausa, para esclarecer que estou de 
pleno acordo com a colocação feita pelo Senador 
VirgHio Távora. Não tenho cOnheCimentos diretos· de 
que essas empresas tivessem desviado os recursos para 
outras empresas. 

A verdade é que a coisa se fez, sobretudo em termos de 
projetas dentro das próprias empresas, sem se verificar a 
viabilidade desses projctos-e até mesmo o prazo de matu
ração. Numa economia em crise não dá para investir em 
projetas com prazo de maturação muitO longo; nós sabe
mos disso. Não precisa ser--econoinista para saber que 
numa economia que está em crise, os inVciStiniC:ritos pre
cisam ter retorno_ rapidamente, Para que a economia saia 
do círculo vicioso, sobretudo para gerar empregos, para 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção !I) 

ter em mente as conseqüências- sociais do investimento 
económico~ 

O Sr. Vírgilio Távora - Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Com muito pra
zer. 

O Sr. Vi~ílio Tál'ora- Eminente Senador Henrique 
Santillo, permita.:nos aqui fazer uma digressão: este ple
nãrio sempre dizemos nós, deve ser um forum de deba
tes. Vamos examinar a dívida em globo das empresas es
tatais do setor siderúrgico. Temos hoje em dia o parque 
siderúrgico mais moderno do mundo. Temos um produ
to que hoje compete em termos absolutamente ímpares 
com toda a matéria acabada do mundo industrializado. 
Ainda não entramos, está claro, no mercado fechadíssi
mo do aço inoxidável em termos competitiVo, mas, 
quanto ao aço comum, é sem sombra de dúvida um fato 
incontestável o que estamos dizendo. Isso foi possível à 
base da renovação da nossa siderurgia, que outros paí
ses, premidos por circunstâncias as mais diversas, não o 
fizeram. E, se algum dia o fizerem, o que duvidamos, 
porque sai muito mais barato para eles comprarem o 
nosso produto siderúrgico, terão que fazê-lo a preços 
3JtísSiinos. Razão pela qual nos batemos bastante para 
que sejam absorvidas pelo Governo Federal essas dívi
das, à medida dos vencimentos e transformadas em au
mento de capital. Não é para sermos bom moço, não é 
para parecermos agradável às direções dessa companhia 
ou a quem estatizante o é, desde o início da sua vida, que 
assim afirmamos. t porque achamos essse investimento 
absolutamente produtivo. Deve ter havido exageros, 
realmente houve. Mas, no setor siderúrgico, houve pou
quíssimos. 

O SR. HENRIQUE SANTlLLO- V. Ex• abordou 
um setor que, a meu ver, sob vários aspectos, merece es
ses elogios. f: possível que uma ou outra distorção tenha 
havido. E houve, realmente. No entanto, veja V. Ex~. é 
um s~tor que realmente é competitivo em termos de pro
dutividade. A COSlPA é um exemplo para todo mundo. 

_Ela atingiu produtividade idêntica às siderúrgicas japo-
nesas, que são as mais produtivas do mundo~-A COSIPA 
é exemplo de uma empresa estatal com elevados índic_es 
de produtividade, e onde o pessoal é bem remunerado. 
Porque, afinal de contas, queremos criar uma economia, 
de sorte que os trabalhadores possam ser bem remunera
dos. Essa é a nossa missão, esse é o grande objetivo. 

O Sr. Virgrlio Távora - Apesar de remunerar bem 
seus empregados, ela é uma empresa que produz algo 
competitivo no mercado internacional. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - E lucrativo; é 
uma empresa que apresenta rentabilidade empresarial. 
No entanto, volto a dizer, nesse setor abordado por V. 
Ex', a meu ver, esta Casa, através da Liderança á6 Parti
do de V. Ex•, está devendo, como jâ disse, uma expfi
ca:ção a essa grave acusação do Senador Itamar Franco 
Citie se· repetiu, hoje, aqui, e que foi reaHZada hã quase 
um ano, neste- plenãri6, através de um aparte a um outro 
iluS'trc represent3:11te das Alterosas, que é o Senador Mu
rilo Badaró. 

O Sr. Virgílio Távora- Eminente Senador, vamos re
petir a V. Ex.• que à época não pertenciáinos a "esta Casa-. 
Ouvimos a acusação do eminente Senador por MinaS -
Gerais-. hoje, e dissemos a S. Ex' que vamos pedir, ime
diatanlente, as devidas explicações à SIDERBRÃS 

O Sr. Alberto Silva - Permite V. Ex' uin aparte? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Ouço V. Ex• 

O Sr. Alberto Silva- Só um pequeno adenda a essa 
discussão, Não há dúvida de que os grandes temas de
vem ser debatidos aqui. 1:: claro que isso é importante. 
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Mas, queria fazer uma pequen? apreciação sobre o 
probl~m~ siderúrgico nacional. Nós, realmente, temos 
um parque avançado, moderno, mas, devido à competi
tividade no mercado externo, a nossa produção de aço 
está em crise, V. Ex• sabe disso. Os estoques de aço estão 
emp_ancados e não se consegue vender porque, por exem
plo, o Japão importa o nosso minério a preço quase vil, e 
com uma indústria avançadíssima ele produz aços e ligas 
especiais com as quais, ãinda, não podemos concorrer. 
De_maneira que na discussão de temas como esse, e_ ain
da dependendo de _carvão importado para poder manter 
a nossa siderurgia, era necessário que o debate levasse à 
pesquisa. Querri sabe o parque siderúrgico nacional não 
devesse funcionar à base do carvão e do babaçu? Rique
za nossa e que não depende de importação. Isso exige 
pesquisa, exige tecnologia. Acho que o debate seria inte
ressantíssimo nessa fase. Obrigado a V. Ex• 

O SR. HENRIQUE SANT!LLO - Agradeço imen
samente o aparte. V. Ex 9 tem toda a razão, porque real
mente houve distorções. 

Ê claro que esta questão dos preços internacionais do 
aço não está a dever a uma decisão interna nossa, em ter
mos de política económica interna, em termos de investi
mento interno. Mas, está a dever a uma posição de sobe
rania nacional, o que nos levaria a discutir a defesa da 
soberania nacional, nos levaria, até mesmo, a discutir 
aqui, agora, novamente, o acordo com o FMI. É claro 
que não dá para discutir isoladamente nenhum problema 
nacional. V. Ex• tem razão. 

O Sr. Virgílio Távora - Apenas, se equivoca, porque 
o nosso aço, aqui foi dito, porque não hav(amos penetra
do no mercado restrito dos aços especiais, mas o nosso 
aço é, fora de dúvida, .. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - :t competitivo ... 

O Sr. Virgílio Távora - ... sem competição ... 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Internacional
mente, competitivo ... 

O Sr. Vir~ílio Távora- ... com nenhum aço em termos 
internacionais, graças ... 

O SR. HEl\RIQUE SANTILLO- Sem Precisar de 
subsídios. 

O Sr. Virgílio Távora - ... graças aos investimentos 
maciços e necessários feitos na siderurgia brasileira. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Ela está com cus
tos financeiros elevadíssimos, como está a ELE
TROBRÃS. 

O Senador Virgílio Távora nos informa que, na seXta~ 
feira passada, teve aqui um debate com o-Senador Satur
nino Braga e que ness_e debate chegou-se à conclusão, 
possivelmente, dã necessidade de se transformar essa 
díVida externa das empresas estatais, de algumas empre
sas estatais ... 

O Sr. Virgílio Távora - Foi uma das opções para es~ 
tatais de insumos energêticos e siderúrgicos, paulatina
mente. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- De insumos ener
géticos e siderúrgicos e Com· participação maior dO ESta
do, nessas empresas. 

O Sr. Virgílio Távora - Já são do Estado. 

-O SR. HENRIQUE SANTILLO - Eu acho que é 
uma solução corretíssima. E uma solução para desafogar 
uma empresa, como a ELETROBRÁS, que tem que ser 
desafogada. Claro. Não dá para a sociedade brasileira 
pagar, através dos consumidores de energia elétrica, o 
que ela deve a grupos financeiros, hoje. Isso é elevadíssi
mo. 
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O Sr. Virgílio Tâvora- Eminente Senador: me p-erffií
te? V. Ex• falou, mas não queríamos ser desleaiS com V. 
Ex~ e entrar no setor energético. ESse dai, nós presumi
mos conhecer bem. Para dizermos o seguinte: V, Ex• 
sabe que as empresas geradoras filiadas, coligadas -~ 

ELETROBRÃS, têm grandes dificuldades fin3.nceíras. 
Mas dificuldades praticamente insU:#erãveis estão desa-:.. 
fiando a administração é das empresas diStribuidora-s. 
Quando, num Est<!do, a empresa ê ao mesmo tempo dis
tribuidora e geradora, ela ainda pode equilibrar seu cai
xa. Damos um exemplo a V. Ex~: quando estávamos no 
Governo, suamos, mas, dentro des~e princfpio que hã 
pouco enunciamos para o Governo Federal, sempre dei
xamos a COELCE · <l. zero nas suas ·dívidas com a 
CHESF. Nada demais:- Todas as companhias nordesti
nas, hoje, se destinam à distribuição de energia tiibu
tárias. Portanto, _da CHESF. Hoje, estão fhe aevcndo 
quantias que dificilmente, a não ser por uma decisão do 
Governo Federal, poderã-o ser cobertas, pelo simples 
fato da progressão quase que geométrica~- estabelecida 
por decreto federal, da corrcção dos débitos destas com
panhias com aquela grande geradora de energia e~étrica. 
Se não nos enganamos, o ·primeiro mês de atrasõ- no' pa
gamento tem mais de 10% de acréscimo, o segundo tri_ais 
20%, c terceiro maiS 30%, o quarto mais 50%, o quinto 
mais !•)0%, o sexto mais 200% . .De maneira que não são
só as grandes companhias e a ELETROBRÁS, não;- as 
companhias estaduais estão em situação de verdadeiro 
desespero. Não sabemos o que se dá quanto à compa
nhia lá do Estado do Senador Alberto Silva, que está rin
do, mas ela não pode fugir à regra. 

O Sr. Alberto Silva - Na palavra do Governador! 

O SR. HENRIQ(JESANTILLO- V. Ex• tem razão. 
Eu, anteriormente, havia citado este caso, e V. Ex• ainda 
não havia chegado ao Plenário, dizendo justamente que 
as distribuidoras regionais estaduais encontravarri-Se 
numa situação difiCílima, inclusive remetendo 36,6% do 
que arrecadam para a ELETROBRÁS e o Governo Fe
deral. Quer dizer, acrescida desses problemas que V. Ex~ 
disse, mais este: 36,6% do total arrecadado, da, receita 
bruta dessas empresas, são canalizados hoje para a ELE
TROBRÁS e para o Governo Federal, através do cm~ 
préstimo compulsór"io, através do Imposto Único sObre 
Energia Elétrica, através da Reserva Global de Rsver
sào, que dá 18% do total. Então, isso tem levã:do eSsas 
empresas a uma situação difiCílima. A CEM:ftf e i. 
CELG, que são as empresas de Minas Gerais e de Goiãs, 
e que a gente conhece um pouco mais de perto e está aqui 
o Senador Itamar Franco com alguns dados - ambas, 
hoje, se endividam mensalmente de uma forma fabulosa, 
pag;,mdo elevadíssimos juros e, ao mesmo tempo, vêm 
grande parte de suas receitas obrigatoriamente canaliza
das para a ELETROBRÁS e para o governo Federal, 
sobretudo para a ELETROBRÃS. - -

O .Sr. Alberto Silva - Permite V. Ex' um· a:parte? 

O SR. HF.NRIQUF. SANTILLO- Ouço o aparte de 
V. Ex• 

O Sr. Alberto Silva -Nobre Senador, só para cOm
pletar, porque o Senador Virgílio Távora fez uma ligiiia 
incursão ao meu Estado. Na palavra do Governador, a 
empresa estú bem, o Piauí vai bem. Não tem nada disso. 
A empresa vai mal como tod'as as outras, porque eleva
ram as de~pe.~as dessa empresa de tal forma, e os planos 
de expan~ão da empresa foram tão imprevidentes que se 
extendem linhas de transmissãO para fuga r que lião gera 
nada. nobre Senador. Então, investe-se recursos caros, 
pesados em extensão de linhas, e a companhia forneCe
dora de eletricidade, além desses juros e esse aspecto de 
dívida que cobra das empresas estaduais, ela cobra uma 
outra cois•l que não se está enxergando. Ao transmitir a 
energia para as concessionárias, exis-te ·uma tr"emerlda 
perda na linha, nobre Senador. E essa perda a campa-
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nhia geradora cobra da concessionária, compreende? De 
modo que, além de elevar as despesas, emprega-se gente, 
como na do meu Estado, que era uma empresa exemplar 
e ela, hoje, tem funcionários Saindo pelã janela. Não 
pode pagar, com linha de transmissão andando no cam
po sem aplicação nenhuma. Sabe quanto custa um km de 
linha, um transformador para luz? Isto para colocar na 
Jazei'!da de um afilhado político. Não gera nada, nobre 
Senador. 

O SR. HENRIQUE SANTfLLO - Inclusive, des
cumprindo a lei sob este aspecto, .. 

O Sr. Alberto Silva- Ê, descumprindo a lei. Por aí V. 
Ex~ -Vê que é necessário .. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO ~ ... pois a legís
JaçãQ estabelece a necessidade_ de linhas produtivas ... 

O Sr. Alberto Silva - ... que é necessário realmente 
uma fiscalização. O plano de expansão dessas compa
nhias· devia ser submetido ao Congresso, como, de_ resto, 
as despesas de investimento e tudo o mais. V. Ex• tem 
grande sobra de razão no c~celente discurso que faz esta 
tarde. Meus parabéns. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO -Neste caso, espe
cialmente, sem querer descer a detalhes, gostaJ:"ia de fazer 
deste meu discurso, do aparte de V. Ex•, do aparte do Se
nador VirgHio Távora, um apelo, um apelo que eu consi
dero importante em favor das empresas estaduais, das 
empresas regionais, que estão em situação dificílima, es
tão se endividando violentamenre, estão arcando com 
custos financeiros em decorrência- de suas dívidãS·,- ele
vadíssimas, e, com isso, se inviabilizand.J como empre
sas. Estão elas indo à falência, pois eStão todas em si
tuaçãO de raT&tcia e, ao mesmo~tempO, canalizando qua
Se"- 40% da- sila receita brUta aOs cofres ôa ELEw 
TROBRÁS e da União. Que este discurso sirva, pelo me
nos, com o aparte de V. Exf e do nobre Senador Virgílio 
távora, para se chamar atenção dà.s pessoas responsáveis 
por esse setor, no País, para·a necessidade de se tentar 
corrigir, pelo menos em parte, do ponto de vista imediaw 
to, esSaS diStorçÕes. -

Mas, Srs_. Senadores, corno eu ~ta v a dizendo, n~o é o 
caso de .-se arvorar em defesa do setor _ ~tatal, 
desconsiderando-se suas distorções, seus excessos de gas
tos e suas mordomias. Devemos, por e~emplo, abomi- _ 
nar, repudiar com veemência gastos como, por exemplo, 
os efetuados com a luxuosa sede do Banco Central, em 
Brasília; as filiais que o Banco Central está construindo 
agora em Recife e Fortaleza e Belém, segundo me infor
maram; o clube da TELEBRÁS, aqu-i em Brasília. 

Se fosse enumerar gastos supérflu'Çs, sem nenhuma new 
-- Ces.Sidade, mostrando uma burocracia rica com povo 

pobre, -extrema~ ente pobre, na miSêria, com fome, com 
dificuldades, eu ficaria aqui a tarde .toda enumerando 
obras supérfluas, negalomaniacas e Que desservem ao 
povo brasileiro. Não se trata de defender isso, trata-se de 
condenar c-om veemência esse tipo de ação do EStado, 
-SOb todas as formas, mas trata-se também de não aceitar 
colocações evasivas, intencionalmente mal formuladas 
contra o chamado setor empresarial do Estado, para jus
tificar- uma transferência de empresas pllblicas, não se 
sabe para que grupos, com que finalidade_, de forma in
justa para os legítimos fin-anciadores deste capital. 

Sustento que o ponto central desta queStãõ-ê torna:! as 
empresas que são de capital estatal, em empresas verda
deiramente públicas. ta partir daí que se pode pretender 
a corri!ção de distorções e abusos. Esta passagem, entre
tanto, só é viável com a maior participação da sociedade 
civil, de seu legitimo representante, da Instituição que le

-gitimamerüe a representa; qUe é o Congresso :Oacionai. 
(Muito bem! Palmas.) 
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR./TA
MAR FRANCO NA SESSÃO DE 10-I0-83 EQUE, 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA 
PUBi.JCADO POSTERIORMENTE. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pronun
ci.a o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, antes de abor
dar a greve_dos metalúrgicos da Belga-Mineiro, eu gosta
ria de pronuncia_r o_seguinte discurso. 

"A verdade repetida torna-se lugar comum e perde a 
força". Ensina-nos o poeta maior, Carlos Drummond de 

_Andrade. 
A inquietude é geral. A desesperança está presente e 

não faltam vozes agourentas falando-se_ até_ mesmo em 
desestabilização do Governo. Quanto a esta jamais po
dería interessar à Oposição brasileira! 

Sería radical, intransigente, não patriota, deixar -de 
aceitar pequenos acenos de entendimentos, frutos do iso
lacionismo governamental'? Ninguém nega ao Presidente 
Figueiredo__ um caminhar democrático pela ''Abertura", 
se bem que a ordem económica permaneceu e permanece 

_fechada, autoritária mesmo após a fala presidencial na 
televisão. 

Aos agentes do Governo basta o caminhar sem pressa, 
mas o que os democratas desejam realmente é romper a 
a tua! estrutura de poder, não através do enfraquecimen
to das forças governamentais, inas sim pela via democrá
tica de eleições livres, diretas_p?ra a Chefia da Nação. O 
Governo deve ser batido, se é que será, no campo das 
idéias, da confrontação de programas, nos grandes deba
tes das praças públicas e dos meios de comunicação de 
massa. Para o momento atual, o Presidente da República 
deve sair da escolha popular, reforçado mesmo por 
eleição_- em dois turnos, visando no primeirO a aPresen
tação de tantos queiram governar o nosso País. 

Um Presidente assim eleito teria autoridadê para-6-lls
car novos rumos, ao contrário de se teimar em conduzir 
a sucessão presidencial pelos descaminhos tortuosos -de 
uma pse·uda "escolha indireta". A deterioração não é 
apenas económica e social, ela o é também política, na 
medida em que se teima em manter o processo indireto. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, neste momento pode 
haver convergência de interesses, mas a Oposição jamais 
poderã esquecer os seus compromis-sos assumidos em re
Cent_e_campanha eleitoral. Subir a rampa do Palácio" do 
Planalto é o de menos, mesmo porque ela foi" calculada 
para suportar cargas bem pesadas- se bem que no seu 
cálculo estrutural não deve ter sido levado em conta o 
peso das consciências, do interesse imediato e dã fraque
za dos espirítos. Ela é firme e pública para os interesses 
nacionais. 

Da maneira como estão os fatos, Sr. Presidente, o 
corre~corre..será tão grande que se o PDS não tomar cui
dado chegará atrasado. 

Verdade se diga que o Presidente da República tem-se 
mostrado mais ético do que certas figuras. 

A realização de iim esforço para mudar o quadro atual 
não pode se circunscrever a um minidiálogo s-urgido do 
medo da derrota de um decreto-lei, face à avant-premiére 
do 2.024. 

Há necessidade de uma democratização geral da eco
nomia. A carta assinada pelo Presidente do Banco Cen
tral, pelo MinistrO-Chefe da Secretaria de P"Janejamento, 
pelo Ministro da Fazenda, endereçada ao Diretor
Gercnte do Fundo Monetário Internacional, o Sr. Jacw 
ques de Larosiére, aí está. O mesmo acontece com O' Me
morando Técnico -de Entendimentos. 

E aqui, Sr. Presidente, é que vamos demonstrar que 
não bàsta este aceno de diálogo, esse falso diálogo, que 
não vai resolver nada, e nós diríamos, esse minimodiálo
go que açodadamente, e lamentavelmente, algumas figu
ras da Oposição já se mostram receptivos a ele. Porque 
cm vefdade, Sr. Presidente, e aqui está, em verdade nada 
vai mudar. Perguntamos nós se o Congrtbsso Nacional 
teve oportunidade de discutir, por exemplo, a III Carta 
de Intenções; se teve oportunidade de discutir o Memo-
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rando Técnico. Não teve e nem terá, Sr. Presidentet Por
que o que o Governo pretende nesse minidiâlogo é tentar 
escamotear o que aí está e que precisa ser substituíOo de 
uma forma globaL 

E vou mostrar, Sr. Presidente, como é que a Oposição 
brasileira pode aceitar esSe- diálogo, se isso está escrito, 
por exemplo, na III Carta de Intenções. 

O Sr. Gastão Müller- Seiiãôor Itamar Franco, antes 
de continuar a falar sobre a Carta de Intenções, queria 
lembrar a V. Ex' o que se vê no momento pela imprensa, 
pelo que se ouve aqui no Plenário e que o ilustre e respei
tável Senador Jutahy Magalhães falou há poucos- dias, 
que os jornais comentaram que o primeiro diálogo que 
tem que haver é o do Governo com o própilo Pai-tido do 
Governo: o PDS. O próprio Senador Jutahy Magalhães 
alerta para esse problema: o primeiro passo para que 
haja um diálogo nacional, em torno dos graveS proble
mas brasileiros, é que o Senhor Presidente da República, 
João Figueiredo, dialogue harmonicamente com o seu 
Partido. Porque, o que se lê agora, o que se ouve falar 
nos bastidores - e a imprensa mesmo diVulga - é um 
diálogo de atrito, de violências do Presidente Figueiredo 
com seu próprio PartidO. Coirio- ere quer faJar em dH.fo-
go, com o vizinho, se não tem condições de dialogar com 
o seu próprio companheiro áe residência que ê-o Partido 
do Governo? Vamos sugerir ilo GovernO qúe -pl-in16lro 
estabeleça em diálogo normal, pacífico, educado, fino 
com o PDS, o partido do Governo que dá apoio ãO-Go
verno, para depois falar conosco, da Oposição. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Senador Gastão 
MUller, parece que V. Ex~ adiVüthou parte do meu dis
curso, por.que após mostrar o alheament9 _do Congresso 
Nacional, num setor importante, e que não faz parte do
famoso diálogo que aí está, eu vou exatamente comentar 
o que se pretende e os erros do Governo que iião conse
gue nem unir o seu Partídõ~ rrias-quer levar a OpOs-kâO 
brasileira aos descaminhos, ao desconhecido. 

O Sr. Virgílio Távora - V. Ex' permite um aparte? 
(Assentimento do orador.)- Primeiro, o Governo não 
quer levar a descaniínho nenhum. A Oposição irá ou 
não, se quiser. Ninguém aqUi está ri uma camisa-de-força 
para obrigar homens de maioridade a fazer aquilo que 
não desejam, tenha paciência, eminente Senador! Se tan
ta gente do seu Partido, algumas figuras exponenciais, 
como de outros Partidos de Oposição, são sensíveis ao 
diálogo; acreditamos que nãO -ê Por pressão de Governo 
nenhum. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Senador 'Virgílio Távo
ra, eu até concordo com V. Ex• A tristeza, a nossa triste
za ... 

O Sr. Virgílio Távora - Deve_ concordar, porque é 
uma realidade. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Não! O GovernO tenta 
envolver com a consciência nacional, tenta nioStraiC[ue 
não seremos patriotas, que seremos intransigentes, que 
seremos radicais se nós não aceitarmos o que se preteri
de. A verdade é essa: o Governo tem os -seus meios de 
tentar camuflar. 

O Si-. Virgílio Távora --De sedução? Mas sedução 
não é pressão ... 

O SR. ITAMAR FRANCO - Eu não diria sedução. 
Eu há pouco, num aparte de alguns dias, brincava com o 
Senador Nelson Carneiro, Líder do PTB, fatan-aO do fã
moso diálogo com o Governo. Acho qUe- iSsO agora, 
quando eu ouvi o Senador Roberto SaturninO discursar, 
na sexta-feira, eu já vi que isso nem é namoro: ísso é mais 
do que casamento, se é que pode haver mais do que casa
mento. 

O Sr. Virgílio Távora --V. Ex~ respeite a ausência do 
seu colega. 
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O SR. ITAMAR FRANCO - Não. Evidentemente, 
não quero nem abordar a fala do Senador Roberto Sa
turrlii10, pelo respeito que tenho- a S. Ex' e pela ausência 
dele. 

O Sr. Virgílio Távora- V. Ex• respeite a ausência de 
um colega fiel correligionáriQ de V. Ex•, até pouco tem
po, um dos mais batalhadores de todas as idéias defendi
das por V. Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO- Mas de qualquer forma 
eu me assustei. Realmente me assustei com a posição do 
Líder do PDT, que falava em nome do seu Partido. Mas, 
evidentemente, não estando ele presente, não quero ser 
deselegante para analisar a fala de S_. Ex' 

O Sr. Gastão MüiJer- Senador Itamar Franco, per
mite um aparte, só para complementar a fala do Senador 
Virgílio Távora? 

O .SR. ITAMAR FRANCO -Com muito prazer. Já 
estou ficando preocupado. 

O Sr. Gastão Mü11er- Não. O problema é o seguinte: 
nós defendemos aqui no rl1Cimento ê só a prío"rid8.de·ae
um diálogo. Primeiro, o Presidente Figueiredo acerte o 
diálogo com o seU próprio Partido, acerte a sua questão 
dorrlésticii e aí"veilha dialo8ai-conosco: Esse que é o me"u 
ponto de vista. -

O Sr. Virgflio Távora- Mas não acha que isso é uma 
questãõ de interna corporis? Como também nós não 
achamos que V. Ex's precisam se acertar, antes da Con~ 
venção, para saber com quem nós vamos conversar, 
como representantes da Convenção? 

O Sr. Gastão M~Üer - Perfeitamente. Para poder ter 
condições de diálogo, pelo menos os partidos têm que ter 
um consenso interno. 

O Sr. Virgílio Távora- Coineçamos a nos entender. 

O Sr. Gastão Müller- Se não houver unanimidade, 
pelo menos consenso interno, senão não há força moral 
para o diálogo. 

O SR. ITAMAR FRANCO -O que quero demons
trar nobres Senadores Gastão Müller, Virgílio Távora e 
José Lins, e que este diálogo não- poae existir. Ele nãO 
deve existir, em beneficio da própria ... 

O Sr. José Lins- Permite-me V. Ex' um aparte? 

O Sr. Virgílio Távora ---Por quê? 

O SR. ITAMAR FRANCO - Mais adiante, Senador 
José Uns, terei o máximo prazer em ouvi-lo. 

A verdade Sr. Presidente, é que o Governo não quer 
mudar aquilo que precisa ser mudado. O Governo sabe 
que seria derrotado agora no Decreto-lei nl' 2.045, e ten~ 
ta, então, jogar cinzas nos olhoS da Oposição, buscando 
eXatamCnte esse- mínirllo diálogo, essa encenação. Isto 
não passará de enc<iriação, Sr. Presidente, Srs. Senado--
res, porque o Governo nada oferece à OPosição e muito 
menos ao pOVo brasileiro. E aqui temos a primeira pro
va, Sr. Presidente, nesta Carta de Intenções- que o Se
nado Fed~ral deveria se debruçar, examinar e estudar
-quando se fala aqui na possível alteração da lei de remes
sa de lucros. b o próprio Governo queril diz i1.esta Carta, 
dirigida ao Diretor-Geral do Fundo Monetário Interna
cional o seguinte no item 15: 

!5. Com relação ao setor externo, o Governo 
continuará seguindo a política cambial especificada 
no parágrafo 9 da Carta de 24 de fevereiro de 1983. 
Quanto às restrições cambiais, o Governo está pro~ 
cedendo à eliminação, antes do final de 1983, da
quelas restrições cambiais de menor porte, a que se 
refere o parágrafo 7 do apenso MCmoranduin Técni
co de Entendimentos ... 
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E o que diz o a penso do memorando técnico, Srs. Se
nadores? 

vamos tentaf-"rriostrãr o que diz: 

As pequenas restrições cambiais referidas no pa
rúgrafo 15 d<l carta são: i) limitações às remessas 
externas de taxas de assistência técnica e de royal
ties; II) quotas de contribuição do café e do cacau; 
iíí) imposto sobre a exportação de sucos de laranja 
e tangerina, de farelo de milho e de couros de gado; 
iv) um imposto adicional progressivo sobre remes
sas externas de lucros e dividendos; e v) acordos bi
laterais de pagamentos com a Hungria e Rumânia. 

J:: por isto, Sr. Presidente, que,j~ de pronto, pergunta
mos: como a Oposição brasileira pode aceitar este pre
tenso diálogo? ComO ela pode dialogar com o Governo 
que, na sua ordem econômica, perdeu a sua credibilida
de'! Ê por isto que fiz questão de iniciar cõm- um pC:itsa-
menta de Carlos Drummond de Andrade: "A verdade 
repetida torna-se lugar comum e perde a força." Ao que 
parece, estamos perdendo a força. E o que dizer da credi
bilidade do Governo? Perguntamos aos Srs. Senadores: 
o Governo debateu esta Carta, bem como o -memoran~ 
do? Não, e nem vai poder alterá-la pelo possível diálogo 
a ser estabelecido, Esta ê a verdade, Srs, Senadores. Na 
ordem internacional o Congresso vale zero. Só uns tec,. 
nocratas, meia dúzia, se tanto, comanda o processo eco
nómico- brasileiro. Quem pensa diferente eng8.na~se. Os 
fatos provam tal assertiva. O problema br<lsileiro não é 
de uma confrontação Leste-Oeste para buscarmos uma 
imagem da política internacional. O que se pretende é a 
vigência de princípios enumerados das cartas partidárias 
e reafirinadas nas praças públicas. E isto, Srs. Senadores, 
qUe nós particularmente esperamos o PMDB, já não 
digo em relação aos outros partidos de Oposição, não 
posso esquecer a sua carta partidária e nem esquecer a 
pregação de uma campanha eleitoral. 

O Sr. Fábio Lucena- V. Ex' permite um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO~ Com muito prazer. 

O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador eu não sei se há 
alguma referência com o fato, mas li certa vez que o Pre
sidente Lyndon Johnson propôs um acordo aos vietcon
gues, -e-que 'ele lançav<~ bombas contra oS vietcongues 
para trazê-los à mesa de negociação. 

O SR. ITAMAR FRANCO- A imagem que V. Ex~ 
faz, Senador Fábio Lucena, diz bem desse pretenso 
diálogo em que tenta o Governo manhosamente envol~ 
ver a Oposição brasileira. 

O Sr. José Lins- Permite-me V. Ex' um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO - Ou_ço com prazer V. 
Ex• 

O Sr. José Lins- V. Ex' deve ter recebido a cópia 
dessa terceira Carta de Intenções há muito tempo, evi-

- dentemente, porque ela foi distribuída no dia em que 
aqui chegou, com cópias especiais para as Lideranças de 
todos os partidos. O que estou supondo é que V. Ex' 
aderiu definitivamente à ala radical do seu partido, com 
a mudança de cento e oitenta graus na direção que vinha 
adotando aqui até há pouco-temPO. Pelo que sei, V. Ex~ 
çiefendeu sempre o diálogo nesta Casa, o diálogo entre os 
partidos, como sendo o caminho natural para a normali
dade da vida democrática do Pu.ís. Agora estranhamente 
V. Ex• se rebela contra o novo chamamento do Presiden
te, contra o posicionamento do PDT, contra a Carta de 
Intenções ao FMI. O apelo que faço a V. Ex• neste mo
mento crucial da nossa História, é que V. Ex• empreste a 
sua iriteligência à discussão" dOs grandes problemas na
cionais que aí estão esperando Pela nossa cooperação. e: 
certo que o Poder Executivo e o PDS, estão inteiramente 
abertos para o d-iálogo, e V. Ex• não pode faltar num 
momento como este. 



4782 Quarta-feira 12 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) 

O SR. ITAMAR FRANCO- Senador José Lins, pri
meiro se há inteligência não querO-erilpreStã-lo ao adesis
mo. 

O Sr. José Lins - Não me parece que diálogo leve ao 
adesismo. 

O SR. ITAMAR FRANCO -Segundo, V. Ex• diz da 
Carta de Intenções. Carta de Intenções enviada para 
apenas uma mera reflexão do Congressõ Nacional, não 
um exame apurado, atento que resulte em modificação 
dela, se for o caso. O que chegou ao CongressO Nacional 
- e felizmente desta vez pelo menos chegou, nem sem
pre chega- foi uma Carta de Intenções, um memoran
do técnico para um simples conhecimento. 

O Sr. José Lins - Conhecimento da Carta. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Nós não podemos de
bater esta Carta, não temos influência sobre ela, não po
demos alterá-la. Esta Cart:úO foi enviada ao Congresso 
Nacional, Senador José Lins, depois que estava em mãos 
estrangeiras. Primeiro temos que saber o que se passa e o 
que está escrito no The Wall Street Joumal. 

O Sr. José Uns- Pemiite-rile V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Após terminar o pensa
mento, terei prazer em ouvir O ·senador Henrique San
tillo, e, em seguida, V. Ex• 

Mas a verdade é que esta Carta só-ch-egOu ao Coi1gres
so Nacional depois que o Fundo Monetârio Internacio
nal tomou conhecimento. Infelizmente, desta vez, ela 
teve que ser traduzida para o Português, porque se não 
fosse assim-; estaríamos aqui" lendo-a em Inglês~ E por 
que veio traduzida em Português? Porque ela foi enviada 
pelo Ministro Emane Galvêas ao professor João Leitãõ 
de Abreu, e diz o seguinte: 

"Tenho a honra de passar às mãos de V. Ex'-, e, 
em anexo, cópia do texto integral em Português." 

Ao professor João Leitão di:: Abi-eu -tinha que ser feal
mente enviada em Português, mas ao Congresso Nacio
nal, c temos documentação aí, ela tem sido enviada em 
Inglês. Acredito que o professor João Leitão de Abreu, é 
um homem que lê Ghoete no original, possivelmente 
também conhece profundamente a língua inglesa. 

O Sr. Jos~ Lins- Os ataS áo Poder Executívo têm 
que ser assEm idos pelo Executivo para poderem ficar su-
jeitos à crítica... - ---

O SR. ITAMAR FRANCO - 0- que pretendemos, e 
vou tentar no final mostrar, já disse inicialmente aqui e 
talvez V. Ex~ não tenha prestado a devida atenção, é a 
ruptura da estrutura de poder que está aí, mas a ruptura 
utravés do processo democrático. Não ê outro o noSso 
desejo. Nesses acordos, V. Ex• citou õ PDT: Eu não te
nho m1du com o PDT. Eu ainda não pertenço ao PDT ... 

O Sr. José Lins- Mas, V. Ex• fez referência ao PDT. 

O .SR. ITAMAR FRANCO-- Eu itão fii: referêitci~f . 
alguma ao Partido do Governador Leonel Brizota. Ao 
l:Ontrário, tive o cuidado de não fUzer referêncià alguma, 
pela uusência do Senador Roberto Saturnino ... 

O Sr. José l.ins- Depreendeu-se. 

O SR. ITAMAR FRANCO- ... se bem que não con
cordo com a linha de açào hoje estUbetecida no Senado 
Federal e na Câmara dos Deputados pelos partidários 
do Sr. Leonel Brizola em ·relação a esse minídiálogo pro~ 
posto. 

Mas antes de prosseguir, Sr. Presidente, ouço o aparte 
do nobre Senador Henrique SantiUo. 

O Sr. Henrique Suntillo- Apenas para solidarizar-me 
com V. Ex• por suas posições no seu discurso e di:t:er que 

V. Ex• está defendendo inclusive a posição do nosso Par
tido. Não é uma posição isolada de V. Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO - E nem radical. 

_o _Sr. Henrique Santillo - ~ uma posição mediana do 
PMDB, tirada por todas as tendências do Partido, e que 
foi crístalizada no pronunciiffi(:nto do seu Presidente, na 
Câmara dos Deputados, que diz que ê preciso negociar 
os problemas, é claro, de forma global, não de forma se
torial, não apenas a questão da lei -salarial, por exemplo, 
não apenas estudar uma pequena mas setoriat alternati~ 
v a ao Decreto-lei n9 2.045. h preciso discutir ínclusive 
essa questão do acordo com o FMI. É preciso saber de 

-- que forma a Nação vai influir nesse acordo, até para o 
seu rompimento, se for o caso. 

O SR. ITAMAR FRANCO-~ verdade, Sr. Senador. 

O Sr. Henrique Santillo- Então, a proposta do nosso 
Partiao -e-uma proposta de disCussão global, não é uma 
proposta que rejeite a negociação; como quer fazer en
tender o Senador José Lins_. Não, de forma alguma. A 
proposta de V. Ex'-, que é também a do nosso Partido, é 
uma proposta de negociação global entre os vãrios pa~ti-
dos pÕlíticos, Para se buscar uma alternativa democrâti
ca Para a crise brasileira. E isso nós estamos dizendo hâ 

-qua-nto tempo, Sr. Senador Itamar Franco? Há qUarlto 
tempo que a Oposição vem insistindo com isso, e o PDS 
sempre fez ouvidos mocas. Agora, não. Nesse segundo 
semestre de 1983, o PDS começou, a meu ver, a tomar 
posições que considero importantes para o País, que são 
posição de independência. Isso eu_considero importailte. 
Aliás, tive a oportun-idade_, no início deste ano, de fazer 
um rápido discurso abordando a qut?stão do fortaleci
mento do Congresso Nacional i colocando esta questão: 
t imPrescindível que o PDS seja um partido :Político in
dependente e não um apêndice apenas do Executivo, um 
apêndice homologador no Congresso Nacion~l das deci
sões adredemente e fechadamente tomadas pelo Executi
vo. 

O SR. ITAMAR FRANCO- A verdade, nobre Sena
dor Henrique Santillo, é que o PDS tem sido um partido 
sem vontade parlamentar. 

O Sr. José Lins- Permite~me V. Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO - Pois não. 

O Sr. José Lins- Julgo, nobre Senador, que não é 
possível que cada um dos senhores seja árbitro da v-ida 
do PDS. O PDS tem cumprido um papel extraordinário 
durante todo o processo de abertura do País. Se no mo
mento em que esse Partido está disposto a dialogar, a ne
gociar, se nenhuqt partido político concorda então, 
nobre Senador, jamais restabeleceremos a plenitude da 
vida e do entendimento democrático. 

O SR. ITAMAR FRANCO -Nobre Senador José 
Uns, V. Ex9s não estão dispostos a dialogar. 

O Sr. Virgílio Távora- Permite y. Ex• um _aparte? 

__ O SR. ITAMAR fRANCO - V. Ex'- saOe_ que o 
Decreto-lei n9 2.045 ai, que serã... 

O -sr; José Lins- Que estâ à disposição para ser ana-
lisado. -

O SR. ITAMAR FRANCO - ... que serâ rejeitado. 
Então, o Governo qtie V. Ex• representa nesta Casa ... 

O Sr. José Uns- V. Ex• acaba de dizer que não anali
sarâ o 2.045., isoladamente .. ~ 

O SR. ITAMAR FRANCO- Vou dizer exatamente 
que esse é o erro da Oposição brasileira, neste ponto, na 
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minha opinião. A Oposição brasileira tem que rejeitar e 
estar atenta, porque, senão ... 

O Sr. José Lins- As condições do diálogo deverão, 
então, ser ditadas pelos senhores? 

O SR. ITAMAR FRA_NCO- .• ~ela será levada na 
conversa de V. Ex•s 

O Sr. José l.ins - Isso i1ã0 é diállgO, ê irilP-OSição. 

O Sr. Vii-gíUo Távora - Permite o aparte, eminente 
Senador? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Nobre Senador Virgflio 
Távõra~ Vou ouvir V. Ex•, como sempre, com muita ale
gria e pràzer, sempre recebendo as lições de V. Ex•. O 
que é preciso ficar claro é que V. Ex•s não querem real
mente uma negociação, um diálogo amplo. V. ex's que
rem setorizar, querem falar no 2.045, querem substituir o 
2.045, não sei por quê ... 

O Sr. José Lins- V. Ex• pressupõe. 

O SR. ITAMAR FRAN"CO -Eu não pressuponho, e 
a verdade dos fatos vai ser determinada daqui a 5 ou 6 
dias. V. Ex•s querem falar apenas em zerar o déficit 
públiço, e ~ais nada. Querem parar aí. A grande questão 
institucional, esta V. Ex's não querem conversar. Esta é 
a verdade. 

O Sr. Mário Maia - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO - Ouvirei o -Sellador
Virgílio Távora e, em seguida, V. Ex• com muitO prazer, 
Sertãdor Mãrio Maia. 

O Sr. Virgílio Távora - Eminente Senador Itamar, 
permita-nos perguntar: que diabo quer a Oposição? 
Permita-nos perguntar e insistir. 

O Presidente oferece não a mão esteridida e não vazia, 
mas apresentando com todos os efes e erres os parâme
tro~ dentro dos quais pode conversar com a Oposição e 
chegar a um acordo. Vamos mais adiante; V. Ex• diz que 
faz isso porque estã vendo o 2.045 aí rejeitado. Ex•, faze
mos justiça a sua inteligência, se fosse só por isso, d-ividi
dos os campos, o Governo não precisaria de fazer acor
do com ninguém, não. Ditatorialmente, diria V. Ex'-, 
mas diríamOs dentrci d8. legislação vigente, substituiria 
esse por outro, e outro e outro, como já a nobre Opo
sição na Câmara dos Deputados, vimos nós, tantas ve
zes, reclamar, que desde o início do ano vigem todos os 
dispositivos trabalhistas à base de decretos-leis que fo~ 
rarn substituídos. Não é isso. O que se estâ é de coração 
aberto, desejando o entendimento com a nobre Opo
sição. A nobre Oposição sempre clamou por ·enten
diemntos. Agora se estende a mãos Sua Excelência cita 
os paràmetros- parece que o Presidente da República 
foi o rilais claro passiVei na televisão - dâ Parâmetros 
dentro dos quais podia fazer um acordo com a Oposição, 
V. Ex• diZ agora, Claramente, que se_ quer apena_s fugir do 
ato Inelutável da derrota do Decreio~lei n~" 2.CÃ5~ e discu-
te apenas este Decreto-lei. · 

O SR. ITAMAR_ ~;\NCO - Em primeiro lugar, 
nobre Senador Virgílio Távora, V. Ex• não precisa invo
car o diabo. 

O Sr. Virgílio Távora - Isso ê dentro da ~abiiidade, 
da urbarÍidade... - . 

O SR. ITÁMAR FRANCO- Acho que a Oposição, 
neste instante, para dialogar com V. Ex'-, tem que invo
car o diabo. Nós é quem devemos invocar o diabo, não 
V. Ex• V. Ex'-, com a sua sinceridade, com a sua clareza, 
com a sua colocação sempre cartesiana, diz muito bem. 
Por isso que não devemos aceitar - aqui falo apenas 
-como Senador pelo meu Estado, apesar do nobre Sena-
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dor Henrique Saniillo em seu aparte dizer que expressa 
pensamento do PMDB. V. Ex• diz parâmetros,-- mas 
os balisamentos estabelecidos pelo Presidente da Re
pública são pequenos-demais para a OposiÇão, neste 
"canto da sereia'', Qual o parâmetro, qual a di:retriz esta
belecida pelo Senhor Presidente da República na televi
são? Que parâmetro ele estabeleceu? Abriu ele a grande 
questão nacional, a modificação na ordem econômica e 
social, na ordem institucional? Não. Em absoluto. Na 
ordem institucional, por exemplo, não há nenhum parâ
metro estabelecido pelo Senhor Presidente da República. 
V. Ex~ que é um homem sincero, sabe que isso é verdade. 
Acreditamos que não abriu o parâmetro institucional. 
Abriu ou não? 

O Sr. Virg.t1io Távora -Não abriu parâmetro institu~ 
cional, mas abriu parâmetros económicos; qUe ê questão 
e<::onômica que está se discutindo. Quer dizer que V. Ex~ 
não fil.z eleição direta ou indireta? 

O SR. ITAMAR FRANCO - Não basta, Senador 
Virgílio Távora. Primeiro, os parâmetros da economia 
são parâmetros miníriiOS. O avanço é terriveline:Cite pe: 
queno, enquanto o parâmetro instituciOnal permanece 
estãvel. 

O que a Oposição brasileira não pode cOncordar e não 
deve concordar é exatamente com a manutenção do que 
aí estâ na sua ordem política. 

V. Ex' definiu exatamente, e o fez bem, quando diz 
dos parâmetros. Com esses parâmetros é que não pOde
mos concordar. 

Ouço V. Ex•, nobre SenadOr 'Mário Maia, com muito 
prazer. 

O Sr. Mârio Maia - Cedi ao Oobre Senador Fábio 
Lucena a oportunidade de apartear V. Ex•, em primeiro 
lugar. 

O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador Itamar Franco, 
quero respo-nder a pargunta do ilustre Senador Virgílio 
Távora, "que-diabo quer a Oposição?" A Oposlçãu quer 
o diabo fora do comando da política económica._ Só_ o 
que ela quer. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Ouço, com prazer, o 
nobre Senador Mário Maia. 

O Sr. Mârio Maia- Nobre Senador Itamar Franco, a 
nossa dúvida é que o Senhor Presidente da República, 
em março, mandou uma mensagem parã o Congresso 
Nacional pedindo uma trégua política e o diálogo, e da
quela data para câ, agora é que Sua Excelência está, pela 
segunda, terceira ou quarta vez, procurando efetivar, 
tornar real o que solicitou, o diãlogo na mensagem. An
tes, havia colocado a mão estendida à Oposição. Agora, 
dizer que diabo a Oposição quer. a OpOsição está canSa
da de dizer o que quer; quer a redemocratização do País, 
quer uma Assembléia Nacional Constituinte,- (juer 
eleições diretas, quer reforma tributária, quer que volte a 
existir a Federação, quer Que Os municípios SeJani forta
lecidos. É isto que a Oposição-quer;não o diálogo, nasci
do agora, para se discutir apenas o 2.045. Queremos per
guntar ao Senhor Presidente da República se o diálogo 
agora é para valer mesmo e se -vamos discutir todos oS 
problemas nacionais, e não apenas esse problema que se 
tornou agudo agora- o 2.045, com a rejeição do 2.024. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Nobre Senador Mário 
Maia, V. Ex• faz colocações que estão fora do parâmetro 
do Senador Virgílio Távora e do Governo. Evíaentimien
te o Governo não quer discutir nada. 

Quando se fala na Câmil[a dOs Deputados que o Go
verno governa- por decreto-lei, isto é mentira? Ou é ver
dade cristalina? 

O Governo baixou o 2:0t2, deu o 2.024, criou uma cri
se artífichtl n0-1."<)14- esta é a verdãde, baix-Ou o 2.045, 
e o mais sério; Sr~ Presidente, Srs. Senadores, ninguém 
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fala aqui no 2.048 - este não está também dentro dos 
pã[âmetros do Governo. Trata-se de um decreto-lei ne
fasto, Sr. Presidente. O Congresso Nacional precisa re
jeitar o DecretO-lei n'i' 2.048, qlie vai permitir- jã o disse 
aqui- um endividamento de mais de 3 bilhões e 500 mi
lhões de dólares através de decreto-lei porque o Governo 
também, na sua ordem internacional, no setor económi
co~ só sabe legislar por decreto~lei. 

Por isto, Sr. Presidente, que estamos querendo de
monstrar a verdade dos fatos. 

-Q Sr. José Lins - V. Ex• me permite? 

O SR. ITAMAR FRANCO - Não vamos jogar, 
como disse_ há pouco, cinza nos olhos da Oposição. 
Aqueles que quiserem subir a rampa do Palácio do Pia

-nalto- jâ o disse, foi calculada para receber determina
do peso, determinada carga- podem fazê-IÕ. 

O Sr. José Lins- V. Ex• me permite? 

O SR. ITAMAR FRAI':CO- Só disse que não sei se 
foi calculada para o peso de certas consciências, de certas 
fraquezas, de certos espíritos. Não sei se esse cálculo es
trutural foi levado em consideração. 

O Sr. Virgílio-Távora- Não se preocupe. Niem~yer 
se cercou de bons engenheiros. 

O SR. ITAMAR FRANCO - No restante, acredito 
que aquela rampa realmente vai penbirír essa corrida 
que se pretende com relação ... 

O Si. José Lins- V. Ex' me perfnite? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Pois não. Com muito 
prazer. 

O Sr. José Lins- Senador Itamar Franco, realmente 
nestes últimos dias só ouvi falar de uina pessoa contrária 
ao Presidente do seu Partido. Por outro lado, V. Ex~ co
mete uma grave injustiça com o p·resideilte da República. 

O SR.--ITAMAR FRANCO -Ao contrário. 

O Sr. José Lins - Em seu discurso, o Presidente da 
-Ripúbiica foi muito claro quando falou da inflação, da 
retomada do desenvolvimento e da política salarial. São 
políticas t~o abrangentes que comportam o conceito de 
que se utiHzou o nobre Senador Henrique Saritlllo -
ninguém pode analisar uma questão dessas sem desbor
dar para os seus aspectos correlatas. Essa desculpa de di
zer que o diãlogo está limitado não é, portanto, válida. 

O SR. ITAMA~ FRANCO- O Senador Virgílio Tá~ 
vara foi quem falou em parâmetros. 

O Sr---:-José Lins- Ao contrário, V. Ex• que-talou -que 
o Governo está querendo limitar o diálogo ao 2.045. 

O SR. ITAMAR FRANCO - V. Ex• está em discor
dância"- com o Senador Virgílio Távóia. 

O Sr. José Lins - S. Ex• falou em parâmetro. Estou 
mostrando que esses paràmetros foram dados e são am
plos. 

O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex' me permita que 
fique com os parâmetros do Senador Virgílio Távora. 

O Sr. José Lins- São parânietios affiJ)IOs:-BStOu de 
acordo com o Senador Virgílio Távora. Os parâmetros 
foram dados. Quero dizer, nobre Senador ... 

O Sr. Virgílio Távora- Os parâmetros foram apre
sentados pelo Senhor Presidente e_ toda a Nação ouviu 
pela televisão. 

O SR. ITAMAR FRANCO -Quais são os parâme
tros? Vamos ver quais são esses parâmetros, nobre Sena-

- do-r? -- · -
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Não são tanto os parâmetros, porque há pouco o Se
nador Virgílio Távora dizia que era parâmetro. O que 
entendemos por parâmetro? Vamos definir o que enten
demos por parâmetrÔ. 

O Sr. José Lins - Estou apenas complementando a 
informação do nobre Senador Virgílio Távora. 

OSR. ITAMAR FRANCO- Entãq, V. Ex• está que
rendo -modificar o pensamento do Senador Virgílio Tá
vora. 

O Sr. José Lins- ... de que o Presidente falou em tese 
amplamente. Em assuntos da maior importância e que 
não podem ser ... 

O SR. ITAMAR FRANCO- Senador José Lins, va~ 
mos deixar o diálogo vago. Uma pergunta a V. Ex~: po
deríamos aqui, no Congresso, neste instante, através do 
famoso diálogo - em que não acredito ... 

O Sr. José Lins- V. Ex• faz mal em não acreditar. 

O SR. ITAMAR FRANCO - ... poderíamos, aquí, 
alterar- pergunto a V. Ex•, Senador José Uns- po
deríamos alterar, por exemplo, a carta de intenções? Po~ 
deríamos alterar os acordos do Brasil com os bancos in
ternacionais'? 

O Sr. José· Liris - Sem diálogo, nãO. 

O SR. ITA!VÍAR FRANCO -- Que- "sem diálogo, 
não", Ex• Aí é que V. Ex• se engana. Nem com diálogo. 

O Sr. Virgíl-io Távora- Vê V. Ex~ que a carta de in
tenções fala no 2.045 e vamos mudar o 2.045. 

O SR. ITAMAR FRANCO - t só isso, Senador 
Virgílio Távora. V. Ex•s vão tentar mais uma vez enga~ 
nar, mais uma vez vão tentar mistificar a opinião públi
ca. 

O Sr. José Lins- Senador Itamar Franco, perinite V. 
Ex•? 

q SR. ITAMAR FRANCO -Esta é que é a verdade. 

O Sr. Virgílio Távora- É a paixão. A paixão aíjãestá 
forte. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Não é paixãO, Ex~ ê a 
verdade dos fatos. 

O Sr. Virgílio Távora --Paixão, e paixão forte. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Daqui a !O, 15 dias va
mos verificar se~é verdade ou mentira. 

O Sr. Virgilio Távora- Se o Governo quisesse ficar ... 

O SR. ITAMAR FRANCO - Sim, Senador Virgílio 
Távora: verificar os parâmetros - vamos examinar os 
parâmetros. 

O Sr. Virgilio TáVora - ... firme nas suas idéias ini
ciais, bastava até baixar o decreto-lei. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Um Governo que não 
admitiu sequer pequenas modificações na ordem tribu
tária nacional. 

O Sr. José Lins- V. Ex• comete uma grave injustiça. 

O SR. ITAMAR FRANCO- •.. Vários prefeitos vie
ram à Brasília. Como saíram daqui? O Senador Mário 
Maia k:rnbrou a reforma tributária. Que reforma tribu
tária, Sr. Presidente? 

O _8r. José Lins- V. Ex• comete uma injustiça. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Escuto falar nessa re
forma tributária desde que cheguei, em 1975, ao Senado 



4784 Quarta-feira 12 

da República. Como Presidente da Comissão de Fi
nanças, tenho uma carta do Secrctárío-Geral do Minjs
tério da Fazenda, dizendo que este ano o Governo não 
cogita de fazer a reforma tributária-. A Carta lá existe, e a 
ela V. Ex', Senador José Lins, poderá ter acesso, como o 
tem, como Vice-Presidente da Comissão, aos aicfUivõs 
da ComissãO de Finanças. 

O Sr. José Lins- Agradeço a V. Ex~ Senador Itamar 
Franco, já que o diálogo está posto nestes termos ... 

O SR. ITAMAR FRANCO- Diálogo?!. .. 

O Sr. José Lins- ... quem está correndo o risco de 
chegar atrasado não é o PDS, como se fez referência 
aqui. É o Partido de V, Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO - Espero que o nosso 
Partido não embarque nisto. 

O Sr. Virgílio Távora - Parte do Partido ... 

O Sr. José Lins- Apenas parte. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Essa "parte", Senador 
Virgílio Távora ... 

O Sr. Henrique Santillo- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO - P_ois não. 

O Sr. Henrique Santillo- O problema de se chegar 
atrasado, até não sería o mais imPOffãnte saber qUem 
chega primeiro, Quem vai primeiro ao pote ... 

O SR. ITAMAR FRANCO- Quem adere primeiro .. 

O Sr. Virgílio Távora- Quem o afirmou foi o nobre 
Orador. 

O Sr. Henrique Santillo- ... quem desperta primeiro 
para a necessidade de se construir uma a_lternativa demo
crática para esse descalabro todo em que se encontra a 
País. O problema não é este. Se fôssem.oS(alar em priori.:
dade, é claro, o primeiro discurso efetfvo em nome de 
partido político realizado neste _sentido foi o de Ulysses 
Guimarães, foi o do Presidente do PMOB. 

O Sr. José Lins - Por que então recuar? 

O Sr. Henrique Santillo - Ulysses Guimarães asso~ 
mau à tribuna da Câmara dos Deputados, Casa a que 
pertence, para, em nome do PMDB, dizer que pretende 
uma ampla negociaçãO política, a firi'i" de se buscar _uma 
alternativa democrática para- a superação dessa crise, a 
nível de Congresso NaCiOnal, com todos os partidos 
poHticos, ou seja, com a participação de todos os parti
dos políticos. 

O Sr. José Lins - Pois é manter essa linha e não re-
cuar. 

O Sr. Henrique Santillo - Então, não vejo qual é o 
problema de S. Ex• A questão aqui colocada foi diferen
te. 

O Sr. José Lins - Não vejo po-r que o recuo_ exigido 
pelo Senador Itamar Franco? 

O Sr. Henrique Santillo - Foi o Presidente da Re
pública dando parâmetros. Não há parâmetros para isto. 
Temos que diScutir globalmente o problema. Não se 
pode aceitar parâmetros estrtiítos pãrã. se discutir -o 
problema da crise brasileira. Não dá para setorizar nada. 

O Sr. José Lins- Por isso digo a V. Ex•, Senador Ita
mar Franco, os parâmetros são amplos, abrangem quase 
tudo. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Senad_or José Lins, os 
parâmetros não são amplos coisa alguma. 
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O Sr. Henrique Santillo- Não dá para-setorizar po
sições. Vamos discutir a polítiCa salarial? Ora, como dis
cutir política salarial sem se discutir o própriá acordo 
com o Fundo Monetário Internacional?! 

O Sr. José Lins - Discute-se o acordo. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Discute-se corilo, nobre 
Sena~or José Lins? 

O Sr. José Lins- V, Ex• nao está discutin-dO? Pelo 
que ~ejo, si~. Se_ V~ Ex' muda _o 2.04-5, mudará o ac_or?o. 

O SR. ITAMAR FRANCO_ --:-_Çomo, Ex•?! 

O Sr. José Lins- Todos os itens poderão ser discuti
dos. Não há dúvida. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Ex', quero saber se 
posso mudar os acordos internacionais. 

O Sr. José Lins- Quero saber se V. Ex' aci:ita ou não 
o diálogo. Só isto. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Não. Esse diálogo de 
V. Ex', não o ace!to. 

__ 9 Sr. JosÇ: I._lns -~ S~ não o quer ~O!Jligo, pe!o menos 
com o meu Partido. 

O Sr. Virgílio Távora- O ma!-estájustamente que V, 
Ex' encasquetou na cabeça que não-muda a sua idéia de 
não discutir o acordo. 

O SR. ITAMAR FRANCO -Já disse que o nosso 
Partido estará descumprindo os compromissos pU:iti
dários e de campanha se aceitar esse diálogo com V. Ex' 

O Sr. José Lins- Não é comigo. Não me estou refe
rindo ao diálogo co~igo, ~enador. 

O SR.-ITAMAR FRANCO- V. Ex• evid_ent_emente é 
um homem importante. Eu diria ... 

O Sr. José Lins- Muit~ _obriga~o. N,ão q~:~-e o me
reça. 

-o SR. ITAMAR FRANCO -Aí, não sei se V. Ex' 
quer um elogio. 

O Sr. José Lins- Quero diálogo. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Eu lhe dou neste ins
tante. Absolutamente, quando eu digo o diálogo, não é 
isoladO com o Senador José Lins, porque sei, se o Sena
dor José Lins fosse dialOgar conosco ... 

OSr.JoséLins- V. Ex• hoje me confunde, porque V, 
Ex• sempre foi homem de diálogo. - -

O SR. ITAMAR FRANCO-- ... estaríamos liquida· 
dos, porque V. Ex' é mais governista dos governistas. O 
Governo vai... 

O Sr. Odacir Soares - Do que o Tancredo. (Risos.)_ 

O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, não es
cutei ·o qUe fái alto aQUI fora do- niiciofoné. A verdade é 
que o Governo vai um dia reconhecer que errou politicaR 
mente, maS o Senador José Lins vai___s~r _o_ último a 
-reConhecê-la. 

O Sr; José Lins - Se não houver governista, com 
quem V. Ex• vai dialogar? 

O SR. ITAMAR FRANCO -Tenho de prestar-lhe 
esta homenagem. V, Ex~ é o mais governista dos gover
nistas. 

O Sr. Odacir Soares - Há o Tancredo e o Brizola.. 
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O Sr. José Lins - Se não houver governista, com 
quem V. Ex~ vai dialogar? 

O SR. ITAMAR FRANCO - É um elogio que lhe 
faço neste instãnte. 

Sr. Presidente, dir-se-á que não se pode voltar ascos
tas a esta proposta, agora bãlizada pelos parâmetros do 
Senador Virgí!io Táv?ra. 

O Sr. Virgílio Távora- Pelos parâmetros de Sua Ex
celência o Presidente da República, do conhecimento de 
toda a _Nação brasileira ... 

O SR. ITAMAR FRANCO - De Sua Excelência o 
Senhor Presidente da República. 

O Sr. Henrique Santillo- (fora do microfone)- O 
Presidente do P~rtjdo -~o Senador Yirgílio Távora disse 

-hojt? outra coisa pel~ televisão; não aceito imposições. 

O Sr. José Lins- Imposição não, mas, diálogo sim. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Mas, pergl1ntamos nós 
-não ao Senador José Lins, porque os parâmetros dele 
são tridimensionais- e as outras questões? Onde o Con
gresso Nacional, já perguntei certa vez iiqui, foi chama
do para examinar, por exemplo, o orçamento da Nação? 
Estimas examiriãndo a&ora o orçamento fif.cal, o mais 
frágil deles, da ordem de 23 trilhões de cruzeiros. E o 
grçamento das empresas estatais, há pouco referido aqui 
pelo Senador Henrique Santilto? Este não vem ao Con
gresso Naciollal, este não_ estã dentro dos parâmetros es
tabelecidos pelo Senador Virgílio Távora. Onde o orça
mento ci_o Conselho Monetário Nacional, Sr. Presidente, 
que também não vem ao Congresso Nacional e que, ao 
contrário, intervém no orçamento fiscal e retira dele ver
bas? 

O Sr. José Lins- Permite V. Ex~ outro aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Onde, Sr. Presidente, a 
posição do Congresso Nacional nas grandes questões? 

O Sr. José Lins- É esse, Senador Itamar Franco, um 
dos temas que o próprio PDS trará à discussão. 

-0 SR. ITAMAR_ FRANCO- Depois de aprovado o 
orçamento? 

O Sr. José Lins - Não. Agora. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Vamos votar o orçaR 
menta na segunda quinzena de novembro. 

O Sr. José Lins- V. Ex• confunde a lei atual com a lei 
nova que poderá advir do diálogo. Ou V. Ex• não quer 
mudar nada'? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Eu quero. Não acredito 
é que V. Ex•s queiram, V. Ex~s é que não querem. Daqui 
a pouco vou me referir a isso, V. Ex' quer mudar a esco
lha indireta do P:residente da República? 

O Sr. José Lins- Eu quero dialogar com V. Ex•s 
sobre todos esse-s ·assuntos. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Quer dialogar! Não ve
nha com evasivas, Senador. 

O Sr. ,José Lins- Uma pergunta: V. Ex' quer impor a 
mudança da eleição? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Não, não quero impor. 
Estou lhe fazendo uma pergunta ... 

-= O Si. Jõsé Lins- Então, eu volto com a pergunta 
para V. Ex' 
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O SR. ITAMAR FRANCO- •.. porque este é o pon
to de honra do nosso Partido, este é o ponto de honra do 
PMDB, que não pode aceitar .. ~ 

O Sr. José- Lins- V. Ex• só aceitará o diálogo, se nós 
nos comprometermos com isso. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Não. Excelência. não 
sou eu. É o nosso Partido que coloca ... 

O Sr. José Uns- Como vê V. Ex', fssO -n:ão é diálogO. 

O SR. ITAMAR FRANCO --Não, Senador José 
Lins. É o nosso Partido que coloca um problema institu
cional tão importante ... 

O Sr. José Lins- Isso é imposição, não é diálogo. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Não. Aí não adianta. 

O Sr. Virgflio Tâvora - Eminente Senador, pern1ite 
um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Com muito Prazer, Ex
celência. 

O Sr. Virgílio Tiívoiã- V. Ex•, há pouco, teve amné-
sia, pOrque nesta mesma Casa... - -

O SR. ITAMAR FRANCO.- Espero-que V. Ex• cure 
minha amnésia. 

O Sr. Virgflio Távora- "'9"--o que pretendemos fazer, 
jã. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Fico muito satisfeito. 

O Sr. Virgílio Távora- ... nesta mesma Casa foi a-qui 
por nós afirmado que o PDS teria justamente a aPresen
tar uma série de medidas, no setor tributário, no setor 
econ_ômico, no setor salarial, para ser discutido com o 
Partido da Oposição. E fot até motivo de ironia por par-
te da nobre Bancada a que pertence V. Ex•, que isso sem
pre se diiía e nunca se reafizava. Já estamos convocados 
para, quinta-feira agora, portanto, não é daqui a rrlulto 
tempo, quinta-feira, n6s, da Barlcada do PDS, discutir
mos o resultado dessa Comissão que ficou conhecid-a 
como "Comissão dos II", para justamente Câmara e Se
nado, representação do PDS,- Poderem- apresentar à 
nobre Oposição, para discUSSão, para ver se a nobre 
Oposição concorda ou- não Com pontos que devem ser 
realmente básicos. Se V. Ex•s não desejam nem tomar 
conhecimento desses pontos, não é possíVel tanto secta
rismo, não é possível tanta irresponsabilidade. Estamos 
cumprindo apenas o que prometemos a semana passada, 
do qual fomos apenas um porta-voz. 

O Sr. José Lins- A mesma co"isa está fãzendo o PDT. 

O Sr. Mário Maia - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO - Ouço o aparte de V. 
Ex•, e em seguida responderei ao Senador Virgílio Távo
ra. 

O Sr. Mário Maia - Apenas perguntaríamos se há 
realmente bons propósitos, honestidade e intenções da 
parte do Governo para esse diãlogo. Pergunto ao Sena
dor Virgflio Távora, por intermédiO de V. Ex', se o Go
verno aceita, ao invés de mandar um novo decreto-lei, 
mandar uma lei para se estudar e se emendar, se for oca
so. 

O Sr. Virgí1io Távora - Para início de conversa, não 
passa na cabeça de V. Ex•s que contra a vontade da 
Maioria da Câmara ou do Senado, na Câmara
Oposição, no Senado-Situação, passe-qualquer diploma, 
seja lei, seja decreto-lei. Vamos examinar o problema de
ser projeto de lei ou decreto-lei, a ngsso ver ... 

O Sr. Mário Maia- Mas se nascessem do diálogo, se 
os princípios fundamentais nascerem do diálogo ... 

O Sr. Henrique Santillo- Desde que haja o entendi
mento préVio. 

o- Sr. VirgíÜ~ Távora -M~mo que-h~ja o entendi
mento Prévio ... Nós fazemos um apelo, um apelo dramá
tico, a todos os Senhores, vamos pelo menos sair das 
nossas posiçõ_es e discutir. Não quero ou quero, ou não 
quero por isSo; ou quero por isso. 

O Sr. Mário Maia - Eu completaria o meu aparte, 
apenas. O que eStá acontecendo, Senador Itamar Fran-
co, -ê que o CiOVeiilo... -

O Sr. Virgilio Távora- Não perca a esportiva, Sena
dor. 

O Sr. Mário Maia- ... está usando de um artifício 
muito sutil com o Congresso_ NacionaL 

Ç> Sr. Vi~ílio_ T~vora - Qual é? 

O -Sr. Mário Maia- E: que ele está goVernando por 
intermédio de decretos-leis que não são aprovados por
que ele vã. i -prorrogando um no outro, desde fevereiro. 

O Sr. Virgi1io Távora - Mas, nobre Senador, era o 
qtiC -estávamos dízendo. Se ele estivesse mal intenciona
do, editava outro, mais outro e mais outro ... 

O SR. ITAMAR FRANCO- Senador Virgílio TáVo-
ra, ... 

O Sr. Mário Maia~ Senador Virgfli~ Távora, deixe 
eu completar o meu aparte ... 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho. Faz soar as 
campainhas.) 

O Sr. Mário Maia - Em fevereiro; o Goverilo -man
dou o Decreto-lei n~ 2.012~ depois mandou o Decreto-lei 
n~' 2.024 e agora o Decreto-lei n"' 2.04_5~ No primeiro se
mestr.e o Governo fOi -prorrogando, em cascata, foi colo
cando um d~creto-lei sobre o outro ... 

O Sr. José Lins - E agora busca o diálogo. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Sr. Presidente ... 

O Sr. Mário Maia- ... e se aproveitando da vigência 
de 60 dias, e assim ele está legislando, sem aprovação do 
Congresso Nacional, durante 6 meses, através de 
decretos-leis. Essa é que a r_ealidade. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Continuo dizendo, Se
nador Mário Maia ... 

O Sr. Mário Maia- Então, não aceitamos, não pode~ 
mos aceitar. Se o Governo está com bons propósitos, 
que mande leis para discutirmos aqui, emendâ-las; aí, 
sim, acreditamos que haja boas intenções do Governo. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Mas, Sr. Presidente, 
quero continuar o meu raciocínio. 

O Sr. Henrique Santillo - Ou então decreto~lei com 
entendimento prévio. 

O Sr. Vir~ílio Távora - Previamente nos entendamos 
e depois, se é lei ou decreto-lei ... 

O Sr. Mário Maia - Mas nem assim.~ 

() SR. PRESIDENTE (Martins Filho. Faz soar a 
campainha.) 

Q SR. ITAMAR FRANCO - Sr. Presidente, não 
quero nem discutir se vai ser decreto-lei ... 
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O Sr. Mário Maia- Muito obrigado, Senador Itamar 
Franco, desculpe a minha intervenção paralela. 

0 SR. ITAMAR FRANCO - Não, Senador, tive 
muiío -prazer e-m ouvir V. Ex~ 

O Sr. ·Gastão Müller- Senador Itamar Franco~ per
mite V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO - Só um minuto. 
Sr. Presidente, não quero nem discutir se é lei ou 

decreto-lei, porque no fim vem mais decreto~ lei, pode até 
vir mais uma lei. 

O Sr. Gastão Müller- Antes de V. Ex:• prosseguir ... 

O SR. ITAMAR FRANCO -Só para terminar esta 
frase, nobre Senador. 

O que eu chamo a atenção neste meu pronunciamento, 
e vou concluir dizendo isto -_é quanto ao aspecto globa
lizante. Não adianta fiCarmos nos parâmetros estabeleci
dos, no momento, pelo Senh_or Presidente da República, 
porque não vamos romper o que aí está. Tanto não va
mos romper, que os Ministros da área económica, que 
comand;uri o processO econômico Brasileiro, hoje, não 
vão ser mudados; eles têin uma filosofia de trabalho, 
uma filosofia de açào, e quem se iludir com isso estará 
enganando a si mesmo. 

Antes de rosseguir para encerrar, vou ouvir o Senador 
Gastão Müller. 

O Sr. GQstão MüUer - Senador Itamar Franco, não 
posso deixar passar um branco sem uma ressalva e sem 
um protesto contra a ironia do meu velho amigo, emi
n~nte Senador Odac;ir Soares, por Rondônia, que fez in
sinuações- quanto ao posicionamento do ilustre e notável 
homem público que se chama Tancredo Neves. Em apar
te, com uma pequena ironia, disse das características de 
Tancredo Neves, de que seria governista. Tancredo Ne
ves é um estadista, acima de tudo. Tancredo Neves_é um 
nome nacional, tancredo Neves tem uma confiabilidade 
nacional e deve merecer o respeito de todos os cidadãos 
brasileiros pelo seu passado intocável, quanto ao seu 
comportamento político. De modo que não se pode per
mitir, nem o Governador Leonel Brizola- como tam
bém se _ _insinuou - porque tem um comportamento es
pecial para colocar a problemática naCional, diferente de 
algUns segmentos do próprio Partido de Oposição ao 
qual pertenço, que sejam assacados sobre ele dúvidas 
sobre a sua posição de grande líder mineiro e de grande 
líder nacional, hoje totalmente vinculado às diretrizes do 
Partido do Movim'ento Democrático Brasileiro. 

O Sr. ÜdaCif_ SOareS:_ _Fermite V. Ex~ um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO..:..... Com muito prazer. 

O Sr. Odacir Soares--:." Eu queria dizer que tenho a 
impressão de que o nobre Senador Gastão Müller deve 
ter admiTido o meU apa-rte sob um ângulo diferente. Na 
realidade, não sou eu quem diz que o Senador Tancredo 
Neves é governista, e nem sou eu quem diz que o Gover
nador Leonel Brizola é governista. O Governador Leo
nel Brizola é quem tem dito, do mesmo modo que o Go~ 
vemador Tancredo Neves, que subiriam a rampa do Pa
lááo dÕ Planalto quantas vezes fosse necessário, sem que 
isso lhes trouxesse qualquer inibição. De modo que o 
meu aparte não_ teve o C~:j.Játer de deslustrar a figura do 
Governador Tancredo Neves, nem do Governador Leo
nel Brizola, ao contrário, teve o caráter de demonstrar 
que eles estão abertos ao diálogo, como também outras 
partes da OpõsiÇão---:-E-Como muito bem disse, agora, o 
nobre Senador Henrique Santillo, em Minas Gerais ele é 
governista. ejã foi governista também do ponto de vista 
nacional, já participou de vários governos a nível nacio
nal, foi Ministro de Getúlio Vargas e assim por diante. 

O SR. ITAMAR-FRANCO- Foi o meu chefe do pri
meiro G.ahinete. parlamentarista, 
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O Sr. Odacir Soares- Exatamente. De rriodo que ser 
governista -para Tancredo Neves ê lugar comum, não 
constituí nenhum gravam e, nenhum ataque à sua perso
nalidade, nem à sua figura. 

O Sr. Gastão Müller- Mais uma vez o Senador fez 
ironia. S. Ex• é bastante inteligente, eu o c·anheço, de 
modo que ele repetiu a ironia de forma mais delicada. 
Mas o problema é o seguinte: Tancredo Neves é homem 
d_o PMDB, segue as diretri:ies do PMDB; mas dentro do 
PMDB, como dentro do PDS, hã vãríãs facÇões, -ou rile-. 
ihor, vários grupos que -pensam diferentemente. O Palá
cio do Planalto não pertenCe ao PDS, o Palácio do Pla
nalto não pertence ao eminente Presidente João Figuei
redo, é uma obra que foi feita com o dinheiro do povo 
brasileiro. Ã rampa do Palácio do Planalto devem ter 
acesso todos os brasileiros de boa vontade, desde que 
não subam a rampa com más intenções de ir agredir as 
autoridades constituídas. De modo que subir a rampa do 
nosso Palácio principal não objetiva, absolutamente, 
nem denigre ninguém. E o Governador Tancredo Neves, 
no jornal de hoje, diz que para defender os interesses do 
povo mineiro e de Minas Gerais, ele, sem nenhum cons~ 
trangimento, subirá ·quantas vezespreCísar, simbolica~ 
mente, irá aO Governá, simbolicamente, subindo a ram~ 
pa do Palácio do Planalto. 

O Sr. Od8.cir Soares- Tinha certeza de que o Gover
nador Tancredo Neves e o Governador Leonel Brizola 
só subiriam a rampa, como o têm feito, com boas ___ ili- -
tenções. São homeriS fieffi_ intencionados. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. PreSidente, cOnti~ 
nua para atender ao chamamento e encerrar. 

O povo é que tem sofrido as conseqüências de uma 
política econômica desumana, inflacioilári<i e teimosa
mente mantida pelos tecnocratas brasileiros. A essência
histórica e social não -pode ser relegada a plano secun~ 
d~rio. Se o Governo exauriu- af o nosso ponto de vista 
- se não tem mais talentos, se não olha mais para o ho
rizonte, se anda em círculos é preciso mudá-lo, dentro da 
ordem democrática. Não se está relegando o dever da co
laboração, mas não se pode esquecer o exercício da fisca
lização, a luta contra a impunidade dos desmandos 
públicos. O que se quer, o -que a-Nação exige é a modifi
cação totàl e não parcial do modelo perverso, coma· se -
pretende, Sr. -Presidente. O GOverno não se entende --e 
há pouco se referiu a isso o Senador Gastão Müller :__ 
nem com as suas forças; e é a Oposição que vai 
compreendê-lo nas pequenas modificações? E o Seriaáo! 
Gastão Müller lembrou, inclusive, que.essas palavras sãO 
do Senador Jutahy Magalhães. 

Não se diga que a extrema gravidade da situação na
cional e a necessidade Urgente de encontrar inecanlsmõs 
adequados à sua superação estariam a ditar uma trégua 
de transição política. O contraste, a adversidade é que, 
na maioria das vezes, vai distinguíf uma prOpOSta- políti
ca de outra; é que vaí demonstrar a necessidade_de alter-
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nância do p·oder, para que o Partido mostre as suas me.. 
tas, o seu programa, a sua ação, para resolver os proble~ 
mas fundamentais da hora presente. 

Esse o nosso Pensamento, Sr.Presidente. Não é conci
liando, não é dialogando e di~logando erradamente, é 
preciso haver alternância, é prec'iso que o Partido, na ad
versidade, mostre quais são os seus objetivoS:o simples 
diálogo, a trégua política precor1izada estará seridO feita 
à revelia d.i--Nação, e poderá- reSultar num pacto das eli
tes, pois duvido, duvido mesmo, Sr. Presidente, que o 
Governo aceite a premissa primJira qin:-é a eleiçãO direta 
para Presidente da República.1:Iguns poderão sofismar 
que o aspecto institucional não r prioritário, mas é exa
tamente o contrário. Mais do que nunca, ele é essencial, 
como a busca por uma nova ofdem econômica e mais 
justiça social. A crise- e ela existe, Srs. Senadores- só 
será superada pelas soluções g!Óbais e não por meio de 
remendos, buscando evitar as de'rrotas dos decretos-leis. 

Sr. Presidente, e apenas para thminar, realmente, que
ro dizer um pouco da greve dos metalúrgicos da Compa
nhia Belga Mineira, para me splidarizar com os 3.600 
trabalhadores daquela empresa, que tentaram de todas 
as maneiras, Sr. Presidente, atrclvês dos entendimentos, 
através de diálogos, convencer ~ alta direção da Belga 
Mineira, e lamentavelmente nã_~ c.onseguiram. 

E os motivos principais da g.reve prendem-se a uma 
série de arbitrariedades perpetradas pela usina, a saber: 

-=-corte do anuênio de dois por cento, pago há seis 
anos; 

-----suspensão de pagamentos a quatro diretores do 
Sindicato, política essa que vinha sendo respeitada pela 
empresa há mais de 40 anos; 

-suspensão do fornecimento de alimentação, que era 
cobradO a preços módicos. ' 

Os "rTletalúrgicos, por outro lado, exigerrl reajustes dos 
seus salários à base de 100% do INPC, a readmissão dos 
duzentos e quatorze operários e o retorno do forneci
mento da alimentação. 

De _acordo ainda com o Presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores Metalúrgicos de João Monlevade, antes 
<;]a deflagração da greve, a Diretoria daquele Sindicato, 
juntamente .com a ~iretoria da empresa, reuniram-se por 
cinco vezes com o Delegado Regional do Trabalho e, 
postertormente, com o Secretário-Geral do Ministério 
do TrabaLho, tentando uma solução negociada_ para o 
caso. 

Entretanto, a direção da Belga Mineira mostrou~se ir
redutível em suas posições. 

-DeSde abril último, a usina, como dissemos, vem cor
tando uma série de conquistas conseguidas pelos meta
lúrgicos em acordOs salariais anteriores. O que os traba
lhadores querem é a manutenção dessas conquistas, é o 
térmirio de pressões por parte da empresa, usando expe.. 
dientes para colocar uns contra os outros, emitindo bole
tins intimidatórios, dizendo que a greve é ilegal antes 
mesmo de ser julgada. 
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Usando a imprensa, com matérias pagas nos jornais e 
rádios da cidade e de Belo Horizonte, a direção da Com
panhia tenta jogar a população contra o Sindicato, 
difamando-o no intuito de enfraquecer a sua luta em fa
vor dos operários. 

Todas essas medidas vêm sendo denunciadas pelo Pre
sidente do Sindicato de João Monlevade. 

Amanhã, Sr. Presidente, será julgado pelo Tribunal 
Regional do Trabalho o dissidio entre os empregados e 
Os patrões da Belga Mineira. Aguardemos a decisão so
berana do Tribunal. Mas não poderíamos deixar d~ re
gistrar, como representantes de Minas Gerais, aqui, a 
mensagem que o Sindicato, através de seu Presidente 

-Leonã-rdo Dinizo Dias, nos enviou, nas justas reivindi- -
caÇões dos trabalhadores mineiros. 

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

ATA DA 169' SESSÃO, REALikADA EM 4 DE OU
TUBRO DE 1983 

(Publicada no DCN (Seçãq II), de 5-I0-83) 

RETIFICAÇÃ.O 

Na página n"' 4604, t ~coluna, na ementa do Projeto de 
Lei do Senado n"' 259, de 1983, 

Onde se Jê: 

Altera a redação do "caput" e do§ 19 do art. 7Vda 
Lei n"' 6.194, de 19 de dezembro de 1974, que dispõe 
sobre seguro obrigatório de danos pessoais causados 
por sua carga, às pessoas transportadas ou não. 

Leia~se: 

Altera a redação do "caput" e do§ tv do art. 7Q da 
Lei n~' 6.194, de 19 de dezembro de 1974, que dispõe 
Sobre seguro obrigatório de danos pessoais causados 
por veículos automoiores de via terrestre, ou por sua 
carga, às peSsoas transportadas ou não. 

PORTARIA 

Na qualidade de Presidente da Comissão do Distrito 
Federal designo os Senadores Derval de Paiva e Alfredo 
Campos para Relator e Relator Substituto da Secretaria 
de Finanças e Senador Jutahy Magalhães para Relator
Substituto do Tribunal de Contas, Receita e Texto da 
Lei no Orçamento do DF para o exercício financeirO de 
1984 e OPI 1984(1986. 

Brasília, II de outubi'o de 1983.- Alexandre Costa, 
Presidente da Comissão do Distrito Ft!deral. 
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1- ATA DA 177• SESSÃO, 
EM 13 DE OUTUBRO DE 1983 

!.l-ABERTURA 

!.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Ofício do Sr. )9-

Secretârio da Câmara dos Deputa
dos 

Encaminhando à revisão do Sena
do autógrafos dos seguintes proje-
tos: 

- SUMÁRIO 
de Junta de Conciliação e Julga
mento no Município de Araras, Es
tado de São Paulo. 

- Projeto de Lei da Câmara n~' 
209 j83 (n9 236/83, na Casa de ori
gem), que exitingue o períod_o de 
carência para a concessão do 
auxílio-doença e da aposentadoria 
por invalidez no âmbito da Previ
dência Social, e determina outras 
providências. 

- Projeto de Lei da Câmara n" 
211)(83 (n' 4.294/81, na Casa de 

-Projeto de Lei da Câmara n\1 or.igem), que revoga o § 49 do art. 
207/83 (n~> 6.011/82, na Cás3. de 37 da Lei n11 5.250, de_9 de fevereirO 
origem), que'altera a Lei n~' 6.179, de 1967 ~-Lei de IniprenS~. 

de 11 de dezembro de 1974-, que -Projeto de Lei da Câmara n~' 
institui amparo previdenciãriO para-- 211/83 (n9 4.112/80, na Casa de 
maiores de setenta anos de idade e origem), que acrescenta parágrafo 
para inválidos. úrlico ao art.J9 da Lei n{l i.o"6o, de, 

-Projeto de Lei da Câmara n9 5 de fevereiro de 1950, que trata da 
208/83 (n9 1.318/79, na ·casa de ássistência judiciária a:os- necessita
origem), que dispõe sobre a criação do:>. 

- Projeto de Lei da Câmara n'>' 
212/83 (n"' 4.802/81, na- Casa de 
,origem), que acrescenta parágrafo 
ao art. 13 da Lei n'>' 5.474, de 18 de 
junho de 1968, que dispõe sobre as 
duplicatas e dá outras providên
cias. 

- Projeto de Lei da Câmara n'>' 
213/83 (n9 761/83, na Casa de ori
gem), que revoga o art. 243 da 
Consolidação das Leis do Traba
lho, aprovada pelo Decreto-lei n9 

5.452, de 19 de maio de 1943, que 
dispõe sobre o horário dos ferro
viários de estações do' interior. 

- Projeto de Lei da Câmara n9 
214(83 (n• 6.038/82, na êasa de 
origem), que revoga o art. 29 do 
DeCreio-lei n'>' 1.910, de 29 de de
zembro dç 1981, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de contribuição 
pre-Yidenciária por parte de aposen
tados e pensionistas. 

SEÇÃO 11 

SEXTA-FEIRA, 14 DE OUTUBRO DE 1983 

Ata da 177' Sessão, 
em 13 de outubro de 1983 

I~ Sessão Legislativa Ordinãria, 
da 47~ Legislatura 

Presidência dos Srs. Moacyr Da/la e 
Benedito Ferreira 

ÀS 14 HORAS E 10 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Iris Célia - Fábio Lucena - Raimundo Parente -
Aloysio Chaves - Óabriel Hermes - Hêlio Gueiros
Alexandre Costa- Josê Sarney- Alberto Silva- Al
mir Pinto -José Lins - Virgílio Távora - Carlos AI
berto- Martins Filho- Humberto Lucena- Aderbal 
Jurema - Marco Maciel - Guilherme Palmeira -
Lourival Baptista - João Calmon - Moacyr Oalla -
Itamar Franco - Benedito Ferreira - Henrique San
tillo - Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE ( Moacyr Da lia) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 25 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos. 
O Sr. J9-Secretário procederá à leitura do Expediente. 

~ lido o seguinte .. 

EXPEDIENTE 
I)FICIOS 

Do Sr. J9-Secretário da Câmara dos Deputados, enca
minhando à revisio do Seoado autógrafos dos seguintes 
projetos: 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 207, DE 1983 
(N9 6.011/82, na Casa de origem) 

Altera a Lei n" 6.179, de 11 de dezembro de 1974, 
que "institui amparo previdenclárlo para maiores de 
setenta anos de Idade e pua lndlidos". 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. }9 A Lei n9 6.179, de 11 de dezembro de 1974, 

passa a vigorar com as seguintes alterações: 
I- o art. 19 fica acrescido do seguinte parágrafo úni

co: 

.. Art. J9 
Parágrafo único. Fica dispensada do cumpri

mento das exigências previstas nos incisos I a III a 
pessoa deficiente flsica ou mental." 
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EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

AIMAN GUERRA NOGUEIRA DA GAMA 

Diretor-Geral do Senado Federal 

ALOISIO BARBOSA DE SOUZA 

Diretor Executivo 

LUIZ CARLOS DE BASTOS 

Diretor Industrial 

RUDV MAURER 

Diretor Administrativo 

- Projeto de Lei da Câmara n"' 
215/83 (n' 553(83, na Casa de ori
gem), que altera o-art. I~> e seu§ I 'i' 
da Lei n"' 4.7l7, de 29 dejunh_o de 
1965, para ampliar as hipóteses de 
cabimento de ação popular e dele
gitimação para propd-la. 

- Projeto de Lei da Câmara n'~ 

216(83 (n• 6.0.34(82, na Casa de 
origem), que dispõe sobre a conta
gem de tempo de efetivo serviço 
nas Forças Armadas dos militares 
que prestaram serviço público fede
ral, estadual ou municipal. 

1.2.2 - Parecer encaminhado à 
Mesa 

1.2.3 - Leitura de projeto 

- Projeto de Lei do Senado n"' 
267/83, de autoria do Sr. Senador 
Itamar Franco, que dispõe sobre a 
não aplicação dos regulamentos 
disciplinares das Forças Armadas 
aos casos que especifica. 

1.2.4- Comunicação da Lide
rança do PDS 

- Referente a designação do Sr. 
Senador Octávio CardosO- para 
V ice-Líder do PDS e ôo Governo. 

1.2.5 - Ofícios da Liderança do 
PDS na Câmara dos Deputados 

- De substituições de membros 
em comissões mistas. 

1.2.6- Requerimento 

- N9 807/83, de autoria do Sr. 
Senador Henrique Sailtillo, solici: 
tando informações- ao Poder Exe
cutivo relativas ao Projeto de Lei 
do Senado n9 84/82. Deferido. 

1.2.7- Discursos do Expediente 

SENADOR FÁBIO LUCENA 
-:::-Votos de pronta recuperação do 
Senador Nilo Coelho, que se en
contra hospitalizado nesta Capital. 
Previsão de racionam~nto de ener
gia elétrica na Amazônia. Res
trição imposta à qUota de íi.npor
tação da Zona Franca de Manaus. 

SENA-DOR ALMlR PINTO -
Editoriãl do. ••Joinal do Brlisil", in
titulado Uma opiniio construtiva, 
focalizando a posfção- do Sr. 
Carlos Viacava, da CACEX, favo
rável à extinção do controle do Es
tado sobre algumas linhas de ex
portação. 

SENADOR MARTINS FILHO 
- Manifesto da maçonaria brasi
leira sobre a_ realidade brasileira. 

SENADOR VIRG[LIO TÁVO
RA - Reparo a noticiário da revis
ta Visão, de 3 de outubro último, 
que reproduz de maneira incOmple
ta afirmatiVa de S. Ex•, quando 
Governador do Estado do Ceará, 
ao inaugurar sistema de abasteci
mento d'água de Fortaleza. 

1.3-0RDEM DO DIA 

- Projeto de Lei da Cânlaia n9 
110/83 (n9 946/83, na Casa de _ori
gem), de iniciativa do Senhor Presi
dente da República, que altera a 
Lei n9 6.099, de 12 de setembro de 
1974, que dispõe sobre o tratamen
to tributário de arrendamento mer
cantil, e dá outras providências, e o 
Decreto-lei n9 1.811, de 27 de ou
tubro de 1980. Votação adiada por 
falta d((. "quorum". 

-Requerimento n9 793j83~ soli
citando urgência para o Requeri
mento_ n9 784/83, de autoria do Sr. 
Senador Henrique Santillo, que so
licita criação de uma Cõmissão Es-
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pecial Mista que deverá ser forma
da de 11 Senadores e 11 Deputados 
Federais, com vigência de 120 dias, 
para discutir e avaliar aspectos do _ 
contexto económico, social e insti
tucional do País. Votação adiada 
por falia d((, "quorul:n". 

- Projeto de Lei do Senado n9 
280/80, que de~ermin~ que a Or
dem dos Advogildos do Brasil opi
ne sobre a escolha de magistrados 
que devam integrar tribunais com 
jurisdição em todo o território na
cional. Votação adiada por falta de' 

- Pro}eto de Lei do Senado n9 
39/83, que autoriza o Poder Execu
tivo a conceder um abono de emer
gência de 70% --para os servidores 
públicos federais, e dá outras pro-_ 
vidências. Votação adiada por falta 
df;. ••quorum". 

- Projeto de Lei do Senado n9 
70/83, que estabelece critério e li
·mite para os reajustes dos preços-de 
ingressos de jogos de futebol. Vo
tação adiada por. falta de., "quo
rum". 

- Projeto de lei do Senado n9 
21/83, que dispõe Sóbre a redução 
do preço do álcool para venda a 
proprietários de veículos de aluguel 
empregados no transporte indivi
dual de passageiros, mediante 
subsídio, nas condições que especi
fica. Votação adiada por falta de 
"quorum". 

- Projeto de Lei do Senado n9 
337/81, de autoría da Comissão 
Especial do Júri Popular,-que alte
ra dispositivo do Código de Proces
so Penal. Discussão sobrestada por 
falta de. •~quorum", para votação 
do Requerimento n'~" 800/83-. 

1.4- DISCURSOS APÓS A 
ORDEM DO DIA 

II --o caput do art. 29 passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 29 As pessoas que se enquadrarem em 
qualquer das situações previstas no art. 19 desta lei 
terão direito a: 

III - o art. 89 passa a vigorar com o seguinte texto: 

"Art. 89 O custeio do amparo estabelecido nes
ta lei será atendido, sem aumento de contribuições, 
pelo destaque de uma parcela da receita da Previ
dêncía Social, Urbana e Rural, correspondente a 
0,5% (cinco décimos por cento) da folha de salãrios
de-contribuição, onerando em partes iguais cada 
uma dessas entidades." 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi~ 
cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÀO CITADA 

LEI No 6.179, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1974 

Institui amparo previdenciário para maiores de se
tenta anos de idade e para inválidos, e dá outras provi
dências. 

O Presidente da República: 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte lei: 

Art. 19 Os maiores de70 (setenta) anos de idade e os 
inválidos, definitivamente incapacitados para o traba
lho, que, num ou noutro caso, não exerçam atividade re
munerada, não aufiram rendimento, sob qualquer for
ma, superior, ao valor da renda mensal fixada no art. 29, 
não sejain mantidos por pessoa de quem dependam obri
gatoriamente e não tenham outro meio de prover ao pró~ 
prio sustento, passam a ser amparados pela Previdência 
Social, urbana ou rural, conforme o caso, desde que: 

I - tenham sido filiados ao regime do INPS, em qual
quer época, no mínimo por 12 (doze) meses, consecuti
vos ou não, vindo a perder a qualidade de segurado; ou 

II - tenham exercido atividade remunerada atual~ 
mente incluída no regime do INPS ou do FUNRURAL, 
mesmo sem filiação à Previdência Social, no mínimo por 
5 (cinCo} ·anQs, consecutivos ou não; ou ainda 

III - tenham ingressado no regime do INPS após 
completar 60 (sessenta) anos de idade sem direitõ- aõS be
nefícios regulamentares. 
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SENADOR MARCO MACIEL 
-Sugestões com vistas ao a PrimO~ 
ramento do modelo educacional 
brasileiro. 

de Lei do Senado n9 267/&3, de sua 
autoria, lido "[u:)-bXpeÕiente da pre
sente sessão. 

Do Sr. José Lins, pronunçiado 
na sessão de ll-10-83. 

Do Sr. Virgílio Távora, pronun
ciado na sessão de ll-10-83. 

SENADOR ADERBAL JURE
MA - Formulação de votos de 
pronto restabelecimento do Sena
dor Nilo Coelho. 

SENADOR RAJMViiDO PA
RENTE- Apelo ao Sr. ___Ministro 
_dos _:rransjJortes em favor da con

-cluSão da rodovia Boca do Acre -
Ríõ Branco e da construção do 
porto de Boca do Acre-AM. 

Do Sr. João Calmon, pronuncia
do na sessão de 11-10-83. 

3- RETIFICAÇÃO 
Ata da 173• Sessão, realizada em 

6-10-83 

4- MESA DIRETORA SENADOR GABRIEL HER
MES- 3• Convenção Nacional de 
Entidades Líbano-Brasileiras, rea
lizadas em Belém, de 6 a 8~corrente 
mês. 

1.5- DESIGNAÇÃO DA OR
DEM DO DIA DA PRÚXIMA 
SESSÃO.-ENCERRAMENTO. 

5- LIDERES E VI CE-LIDERES 
DE PARTIDOS -

SENADOR ITAMAR FRANCO 
- Considerações sobre o Projeto 

2- DISCURSOS PROFERI
DOS EM SESSÃO ANTERIOR 

6- COMPOSIÇÃO DAS CO
MISSOES PERMANENTES 

Art. 29 As pessoas ·que Se enquadrerri em q-ualquer 
das situações previstas nos itens I a III do art. ]9, terão 
direito a: -

I- renda mensal vitalíciã,-a cargo do INPS ou FUN
RURAL. conforme o caso, devida a partir da data da 
apresentação do requerimento e iguaJ à metade do maior 
salário mínimo vigente no País arredondada para a uni
dade de cruzeiro imediatamente superior, não podendo 
ultrapassar 60% (sessenta por cento) do valor do salário 
mínimo do local de pagamento. 

II- assistência médicã.-nos mesmos moldes da presta
da aos demais beneficiários- da PrevidênCia Social, urba
na ou rural, conforme o caso. 

§ I 9 A renda mensal de que trata este artigo não po
derá ser acumulada com qualquer tipo de beneficio con
cedido pela Previdência Social, urbana ·o_u rural, ou por 
outro regime, salvo na hipótese do item III do art. 19, o 
pecúlio de que trata o§ 39 do art. 59 da Lei n9 5.880, de-8 
de junho de 1973. 

§ 29 Será facultad-a -ã oPÇão, se for o caso, pelo be
nefício da Previdência Social, u.-rbana ou i-uni.!, Ou dt_. ou
tro regime, a que venha a fazer jus o titular da renda 
mensal. 

Art. 39 A prova de idade serã ferra -mediante certidão 
do registro civil ou por outro meio de prova admitido em 
direito, ín-Clusive assento--religioSo ou carteira profissio
nal emitida há mais de 10 (dez) anos. 

Art. 49 A verificação da invalidez será feita em exa
me médico-pericial a cargo da Previdência Social, urba
na ou rural. 

Art. 59 A prova de inatividade e de inexistência de 
renda ou de meios de subsistência poderâ ser feita me
diante atestado de au_toridade administrativa ou jUdi
ciãria-local, identificada e qualificada que conheça pes
soalmente há mais de 5 (cinco) anos o pretendente à ren
da mensal ora instituída. 

Art. 69 A prova de filiação à Previdência Social ou 
da inclusão em seu âmbito, assim -como a do tCmpõ d-e 
atividade remunerada, será feita por meio da Carteira 
Profissional ou de Trabalho e Previdência Social ou por 
qualquer outro elemento de convicção, inclusive decla
ração firmada pela empresa empregadora ou sócio rema
nescente, identificado e qualificado, na qual expressa
mente afirme o conhecimento pessoal do fato declarado, 
assumindo a responsabilidade pela declaração, sob as 
penas da lei. -

Art. 79 O pagãmento dã TenO:a" n1ens3l ObedCCerá às 
mesmas normas _e condições vigerites no INPS e no 
FUNRURAL. 

§ J9 O valor da renda mensal em manutenção acom
panhará automaticamente as alterações do salário míni
-mo, respeitãda sempre a base estabelecida no item I do 
art. f9 

§ 29 A renda mensal não estará sujeita ao desc-onto 
de qualquer contribuição, nem gerará direito ao abono 
anual ou a qualquer outra prestação assegurada pela 
Previdência Sodal, urbana ou rural. 

Art. 89 o- custeio do amparo estabelecldo -nesta Lei 
serã atendido, sem aumento de contribuições, pelo desta
que de uma parcela da receita do INPS e do FUNRU
RAL, correspondente a 0,4% (quatro décimos porcento) 

-- da folha de salários de contribuição, onerando em partes 
iguais cada uma dessas entidades. 

Art._ 99 Esta Lei entrarã em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 11 de dezembro de 1974; 1539 da Independên
cia e 809 da República.- ERNESTO GEISEL- L. G. 
do Nascimento e Silva. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legis
lação Social e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA No 208, DE 1983 
- (N9 1.318/79, na Casa_ de origem) 

Dispõe sobre a criação de Junta de Conciliação e 
Julgamento no Município de Araras, Estado de São 
Paulo. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1~ FiCa Ci"iadã, na 2• Região da_ Justiça do Tra
- baJho, uma Junta de Conciliação e Julgamento, sediada 

no município de Araras, Estado de São Paulo. 

Parágrafo único. O órgão judiciário de que trãta este 
artigo terã judsdição sobre o município de Leme. 

Art. 29 O Presidente do Tribunal Regional do Tra
balho da 2~ Região pr<~videnciará a inst"alação da Junta 
de Conciliação e Julgamento, de conformidade com suas 
d!~ponibilidades orçamentárias, após a criação dos car
gos e funções necessários pelo Poder Executivo. 

Art. 3"' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

- Art. 49 Revogam-se as disposições em contrârio. 

(Às ComissõÚ de Constituição e Justiça, e deLe
gislação Socfal.) 
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PROJETO DE LEI DA CÁMARA No 209, DE 1983 
(N9 236/83, na Casa de origem) 

Extingue o período de carência para a concessio 
do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez no 
âmbito da Previdência Social, e determina outras pro
vidências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1"' A Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960-
Lei Orgânica da Previdência Social, passa a vigorar com 
as seguintes alterações: 

I - o caput do art. 24 passa a ter a redação que se se
gue: 

"Art. 24 O auxílio-doença será devido ao segu
rado que ficar incapacitado para seu trabalho por 
prazo superior a 15 (quinze) dias." 

Art. 69 .......................... --·---------· 

II - o art. 69 passa a viger acrescido do seguinte§ 7<~: 

"§ 79 A çontribuição previdenciãria do esta
gfãiio será eretuã.da pela empresa na base de 18,5% 
(dezoito e meio por cento) sobre o valor do salário 
mínimo region·al." 

Art. 29 O caput do art. 69 da Lei ~9 5.890, de 8 de ju
nho de 197~, passa a vigorar com a redação seguinte: 

"Art. _69 A aposentadoria por invalidez será 
devida ao se_gurado que, estando ou não em gozo de 
auxílio-doença, for considerado incapaz ou insus
cetivel de reabilitação para o exercício de atividade 
que _lhe garanta a subsistência. 
.... ·~. •+·---~· ._ ....••...•..•. -~ ....• " ..•. ·~ ••. 

Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÀO CITADA 

LEI No 3.807, 
DE 26 DE AGOSTO DE 1960 

LEI ORGÁNICA DA 
PREVIDENCIA SOCIAL 

Com as alteraçõe_s introduzidas pela legislação poste
-rior. 

TITULO III 
Das Prestações 

CAPITULO ll 
Do AU:xí1io-Doença 

Art. 24. O auxílio-doença serã devido ao· segurado 
que, após 12 (doze) contribuições mensais, ficar incapa
citado para seu trabalho por prazo superior a 15 (quin
-ze) dias. 

TITULO IV 
Do Custeio 

CAPITULO I 
Das Fontes de Receita 

Art. 69. O custeiro da Previdência Social serâ aten
dido pelas contribuições: 
I- dos segurados empregados, avulsos, temporários 

e domésticos, na base de 8% (oito por cento) do respecti
vo salário~de-contribuição, nele integradas todas as im
portâncias recebidas a qualquer título: 

II- dos segurados de que trata o § 29 do art. 22, em 
-percentagem do ~~pectivo vencimento igual à que·vigo
rar para o Instituto de Previdência dos Servidores do Es-
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tado, com o acréscimo-de 1% (um por cento), para o cus
teio dos demais beneficias a· que fazem jus e de 2% (dois 
por cento) para a assistência patronal; 

III- dos segurados autônomos, dos segurados facul
tativos e dos que se encontrem na situação do_art. 99, na 
base de 16% ( dezesseis por cento) do respectivo salário
de-contribuição; 

IV- dos servidores de que trata o parágrafo único do 
art. 3"', na base de 4% (quatro por cento) do respectivo 
salário-de-contribuição; 

V- das empresas, em quantia igual à que for devida 
pelos segurados a seu serviço, inclusive os de que tratam 
os itens II e III do art. 5'1, obedecida, ·quanto aos autóno
mos, a regra a eles pertinentes; 

VI- dos Estados a dos Municípios, em quantia igual 
à que for devida pelos.servidores de que trata o item IV 
deste artigo; 

VII- da União,- em quanfiã -destinada a custear as 
despesas de pessoal e de administraçãO geral do Instituto 
Nacional de Previdência Social - INPS, do Instituto 
Nacional de Assistência Médica da Previdência Social.:_ 
INAMPS e do Instituto de Administração Financeira da 
Previdência e Assistência Social -lAPAS, bem como a 
cobrir eventuais insufíciêllciiils fiilanCeiias verificadas na 
execução das atividades a cargo do Sistema Nacional de 
Previdência e Assistêõ.cícl Social - SINPAS. 

§ 1 '~ A empresa que se utilizar de serviços de traba
lhador autónomo fica obrigada a reembosá-lo, por oca
sião do respectivo pagamento, no valor correspondente a 
8% (oito porcento)-da retribuição a ele devida até o limi
te de seu salário-de-contribuição, de acordo com as nor
mas previstas no item I deste artigo. 

§ 2'~ caso a-remunerãÇão"paga seja superior ao valor 
do salário-de- contribuição, fica a empresa obrigada a 
recolher ao Instituto Nacional de Previdência Social a 
contribuição de 8% (oito por Ceilto) sobre a diferença en
tre aqueles dois valores. 

§ 39 Na hipótese de prestação de serviço de trabalha
dor autónomo a uma só empresa, mais de uma vez, du
rante o mesmo mês, correspondendo assim a várias fatu
ras ou recibos, deverá a empresa entregar ao segurado 
apenas o valor correspondente a 8% (oito por cento) do 
seu salário-de-contribuição, uma só vez. A contribuição 
de 8% (oito-por cenfo) corresporidente ao excesso será re
colhida integralmente ao Instituto Nacional de Previdên
cia Social pela empresa. 

§ 4' Sobre o valor da remuneração de que tratam os 
parágrafos anterioies não será devida nenhuma outra 
das contribuiÇões arrecadadas pelo Instituto Nacional de 
Previdência Social. 

§ 5'~ Equiparam:..se à empresa, para "fins de Previdên
cia Social, o trabalhador autónomo que remunerar ser
viços a ele prestado por outro trabalhador autônomo, 
bem como a cooperativa de trabalho e a sociedade civil, 
de direito ou de fato, prestadora de serviços. 

§ 6'~ Equiparam-se a empresa, para fins de previdên
cia social, o trabalhador autónomo que remunere ser
viços a ele prestados por outro trabalhador autónomo, a 
cooperativa de trabalho e a sociedade ciVil, de direito ou 
de fato, prestadora de serviços, o empregador doméstico, 
bem como a missão diplomática ~trangeira no Brasil e o 
membro desta missão, em relação aos empregados admi
tidos a seu serviço." 

LEI N• 5.890, DE 8 JUNHO DE 1973 

Altera a legislaçio de previdência social, e dá ou
tras providências. 

Art. 69 A aposentadoria por invalidez será devida 
ao segurado que, após 12 (doze) contribuições mensais 
estando ou não em gozo de auxílio-doença, for conside
rado incapaz ou insuscCtível de reabilitação para o 
exerc!cio de atividade que lhe Saranta à subsistência. 

DIÁRIO OOCONGRESSO NACIONAL (Seçi!o TI). 

§ l'>' A aposentadoria por invalidez, observado o dis
posto no artigo anterior, consistirá. numa rcndã mensal 
correspondente a 70% (setenta por cento) do salário de 
beneficio, mais 1% (um por cento) desse salário por ano 
completo de atividade abrangida pela previdência social 
ou de contribuição recolhida nos termos do art. 9'~ da Lei 
fi\" 3.807, de 26 de agosto de 1960, até o máximo de 30% 
(trinta por cento), arredondado o total obtido para a 
unidade de cruzeiro imediatamente superior. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legis
/a(ào Social e de Finan,as.) 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 210, DE 1983 
(N'~ 4.294/81, na Casa de origem) 

Revoga o § 49 do art. 37 da Lei n9 5.250, de 9 de fe
vereiro de 1967 --Lei de Imprensa. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 Fica revogado o § 4'~ do art. 37 da Lei n9 
5.250, de 9 de fevereiro de 1967, renumerado o parágrafo 
subseqUente. 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 3'~ Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÀO CITADA 

LEI No 5.250, DE 9 DE FEVEREIRO DE 1967 

Regula a liberdade de manifestação do pensamento 
e da informação. 

CAPITULO I 

Da Liberdade de Manifestação do Pensamento e da Infor
mação 

Art. 1 '~ - -É livre a manifestaÇãO do pensamento e a 
procura, o recebimento e a difusão de informaÇões ou 
idéias, por qualquer meio, e sem dependência de censura, 
responden_~o, cada um, nos termos da lei, pelos abusos 
que cometer. 

§ }9 Não será tolerada a propaganda de guerra, de 
processos de subversão da ordem política e social ou de 
preconceitos de raça ou classe. 

§ 29 O disposto neste artigo não se aplica a espetácu
los e diversões públicas, que ficarão sujeitos à censura, 
na forma da lei, nem na vigência do estado de sítio, 
quando o Governo poderá exercer a censura sobre os 
jornais ou periódicos e empresas de radiodifusão e agên
cias_ noticiosas nas matérias atiilentes aos motivos que o 
determinaram, como também em relação aos executores 
daquela medida. 

CAPITULO V 
Da Responsabilidade Penal 

SEÇÃO I 
Dos Responsáveis 

Art. 37. São responsáveis pelos crimes cometidos 
através da iirij)reilSã e das emissoras de radiodifusão, su-
cessivamente: ~ ---

I - o autor do escrito ou transmissão incriminada 
(art. 28 e§ I'~), sendo pessoa idónea e residente no País, 
salvo tratando-se de reprodução feita sem o seu consenti
mento, caso em que responderá como seu autor quem a 
tiver reproduzido; 

II- quando o autor estiver ausente do País, ou não 
tiver idoneidade para responder pelo crime: 

a) o direlor ou redator registrado de acordo com o 
art. 99, iriciSo III, letra b, no caso de programa de notí-

Outubro de 198:i" 

cias, reportagens, comentários, debates ou entrevistas, 
transmitidos por emissoras da radiodifu,_são; 

III- se o responsável, nos termos do inciso anterior, 
estiver ausente do Pais ou não tiver idoneidade parares
ponder pelo crime: 

a) o gerente ou o proprietário das oficinas impresso
ras no caso de jornais ou periódicos; ou 

b) o diretor ou proprietário da estação emissora de 
serviços de radiodifusão; 
IV- os distribuidores ou vendedores da publicação 

ilfcita ou clandestina, ou da qual não constar a indicação 
do autor, editor, ou oficina onde tiver sido feita a im
pressão. 

§ !9 Se o escrito, a transmissão ·ou a notíCiã forem 
divulgados sem a indicação do seu autor, aquele que, nos 
termos do art. 28, §§ l'~ e 2'~, Tõr considerado como tal, 
poderá nomeá-lo, juntando o respectivo original e a de
claração do autor assumindo a responsabilidade. 

§ 29 O disposto neste artigo se aplica: 
a) nas empresas de radiodifusão; 
b) nas agência noticiosas. 
§ 39 A indicação do autor, nos termos do§ 19, não 

prejudica a responsabilidade do redator de seção, diretor 
ou redator-chefe, ou do editor, produtor ou diretor. 

§ 4'~ Sempre que o responsável gozar de imunidade, 
a parte ofendida poderá promover a ação contra o res
Ponsável sucessivo, na ordem dos incisos deste artigo. -

§ 5'~ Nos casos de responsabilidade por culpa previs
tos no art. 37, se a pena máxima privativa da liberdade 
for de 1 (um) ano, ·o juiz poderá aplicar somente a pena 
pecuniária. 

(À Comissão de Constituição e Justiça.) 

PROJETO DE !,E! DA CÁMARA N• 211, DE 1983 
(N'~ 4.112/80, na Casa de origem) 

Acrescenta parágrafo único ao art. 39 da Lei o\" 
1.060, de 5 de fevereiro de 1950, que trata da assistên
cia judiciária aos necessitados. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1 '~ O art. 3'~ da Lei n9 1.060, de 5 de fevereiro de 
1950, Passa a vigorar acrescido de um parágrafo único, 
com a seguinte redação: 

.. Art. 3'~ 

ParágrafO único. A publicação de edital emjorw 
nal encarregado da divulgação de atas oficiais, na 
forma do inciso III, dispensa a publicação em outro 
jornal." 

Art. 2'~ Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 3'~ Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÀO CITADA 
LEI No 1.060, DE 5 DE FEVEREIRO DE !950 

Estabelece normas para a concessão de assistência 
judiciária aos necessitados. 

O Presidente da República: 

·FaçO saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono-a seguinte lei: 

Art. l'~ Os poderes públicos, federal e estadual, con
- cedei:'ão assistência judiciária aos necessitados nos ter

mos da presente lei. 
Art. 2'~ GOZarão dos benefícios desta lei os nacionais 

ou eStrangeiros residentes no País que necessitarem re
correr à Justiça penal, civil, militar, ou do trabalho. 

Pará_grafo único. Considera-se necessitados, para 
fiõs legais, todo aquele cuja situação económica não lhe 
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permita pagar as custas do processo e os honorários de 
advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou- da 
família. 

Art. 39 A assistência judiciária compreende as se· 
guintes isenções: 

I -das taxas judicíãiias- e dos selos; 
II- dos emolumentos e custas devidos aos juízos, ór

gãos do Ministério Público e scrventuários da Justiça; 
III- das despesas com as publicações indispensáveis 

no jornal encarregado da divulgação de atas oficiais; 
IV- das indenizaçõeS -devídas às testemunhas que, 

quando empregados, receberão do empregador salário 
integral, como se em serviço estivessem, ressalvado o di
reíto regressivo contra o poder público federal, no Dis
trito Federal e nos territórios, ou contra o poder público 
estadual, nos Estados; 

V - dos honorários de advogado e peritos. 

(À Comissão de ConstitUição e Justiça.) 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 212, DE 1983 
(N~> 4.802/81, na Casa de origem) 

Acrescenta parágrafo ao art. 13 da lei n~> .5.474, de 
18 de junho de 1968, que dispõe sobre as duplicatas e 
dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. Jl' O art. 13 da Lei nl' 5.474, de 18 de junho de 
1968, passa·a vigOrar acreScido do seguinte parágrafo, 
numerado como § 5~>: 

.. Art. 13. 

§ 51' O protesto por falta de pagamento dedu
plicata ou triplicata sem aceite só se fará se o tífulo 
estiver acompanhado de comprovante da entrega da 
mercadoria ou da efetiva prestaçãO de serviço." 

Art. 2~> Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 3~> Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 5.474, DE 18 DE JUNHO DE 1968 

Dispõe sobre duplicatas e dá outras providências. 

CAPITULO I 
Da fatura e da duplicata 

Art. !~> Em todo o contrato de compra e venda mer
cantil entre partes domiciliadas no território brasileiro, 
com prazo não anterioi a 30 (trinta) dias; contados -da 
data da entrega ou despacho das mercadorias, o vende
dor extrairá a reSpectiVa- fãttira pará apresentação 3.o -
comprador. 

§ l\' A fatura discriminará· as mei:cãdOrliS vendidas 
ou quando convier ao vendedor, indicilrá sOmente os nú
meros e valores das notas parciais expedidas por oCasião 
das vendas, despachos ou entregas das mercadorias. 

§ 2~> A fatora terá rodapé destacável, em que constà
rão o número, a data e a importância.i:fela, o qual, devi
damente assinado, será restituído ao vendedor, como 
comprovante do recebimento da mercadoria fatorada. 

CAPITULO IV 
Do Protesto 

Art. 13. A duplicata é protestãvcl po-r fafta de aceite 
de devolução ou pagamento. 

§ ·19 Por falta de aceite, de devolução ou de paga
mento, o protesto serâ tirado, conforme o caso mediante 
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apresentação da duplicata, da triplicata, ou, ainda, por 
simples indicações do portador, na falta de devolução do 
titulo. 

§ 2~> O fitto dé nãO ter sido exercida a faculdade de 
protestar o título, por falta de aceite ou de devolução, 
~~o elide a possibilidade de protesto por falta de paga
mento. 

§ 39- O protesto será tirado na praça de pagamento 
constante do título. 

§ 49 O portãdor que não tirar o protesto da duplica
ta, em forma regular e dentro do prazo de 30 (trinta) 
dias, contados da data de seu vencimento, perderá o di
reito de regresso contra os endossantes e respectivos ava
listas. (Redaçào dada -pelo Decreto-lei nl' 436, de 27-1-
69.) 

Art. 14. Nos casos de protestos, por falta de_ aceite, 
-- de devolução ou de pagamento, ou feitos por indicações 

do portador, o instrumento de protesto deverá conter os 
requisitOs enumerados no artigo 29 do Decreto nl' 2.044, 
de 31 de dezembro de 1908, exceto a transcrição mencio
nada no inciso II, que será substituída pela reprodução 
das indicações feitas pelo portador do título. (Redação 
dada pelo Decreto-lei n~> 436, de 27-1-1969.) 

CAPITULO V 
Da ação para cobrança da duplicata 

Art. 15. Será processada pela executiva a ·ação do 
credor por duplicata ou triplicata, aceita pelo devedor, 
protestada ou não, e por duplicata ou triplicata não acei
ta e protestada de que esteja acompanhada de qualquer 
documento comprobatório da remessa ou da entrega da 
m.çrcadoria. (Decreto-lei nl' 436, de 27-1-69.) 

§ }9 Distribuída a petição inicial, apresentada em 3 
(três) dias, determinará o Juiz, em cada uma delas, inde
pendentemente da expedição do mandado, citação do re
u, que se farã mediante a entrega da terceira via e o reco
lhimento do correspondeJJte recibo do excecutado na se
gunda via, que integrará os autos. 

§ 2\' Havendo mais de um executado, o autor entre
gará, com a inicial, mais uma via por executado, para 

-fífis da citação qué- trata o· parágrafo anterior. 

( À:S ColiiisSôes áe ConstituiçãO e Justiça 'e de Eco
nomia.) 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 213, DE 1983 

(N~> 761/83, na Casa de origem) 

Revoga o art. 243, da Consolldaçio das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Deereto-leJ nY 5.452, de 19 
de maio·de 1943, qÕe dispõe sobre o horário dos ferro

-viários de estações de interior. 

-o Congresso Nacional decreta: 

Art. 1~' Fica revogado o art. 243 da Consolidação 
· das Leis do_ Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n~' 

5.452, de 1.,. de maio de 1943. 
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi~ 

cação. 
Art. 39 Revogam-se ~s disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO 

(Aprovada pelo Decreto-lei p:~> 5.452, de I~' de maio de 
1943) 
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TITULO lll 

Das Normas Especiais de Tutela do Trabalho 

CAPITULO I 

Das Disposições Espe<lat. sobre Duração e Condições de 
Trabalho 

SEÇÃO V 

Do Serviçq Ferroviário 

Art. 24.1. Para os empregados de estações do inte
rior, cujo serviço for de natureza intermitente ou de pou
ca intensidade, não se aplicam os preceitos gerais sobre 
duração do trabalho, sendo-lhes, entretanto, assegurado 
o repouso contínuo de dez horas, no mínimo, entre dois 
períodos de trabalho e descanso semanal. 

(Às ComiSsões de Legislaçiio Social e de Transpor
tes, Comunicações e Obras Públicas.) 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 214, DE 1983 

(N• 6.038(82, na Casa de origem) 

Revoga o art. 2~> do Dec:reto-lei n~' 1.910, de 29 de 
dezembro de 1981, que dispõe sobre a obrigatoriedade 
de contrlbulçio prevldenciárla por parte de aposenta
dos e pensionistas. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I~> Fica révo8;ado o art. 2~> do Decreto-lei n9 
l.9l0, de 29 de dezembro de 1981. 

Art. 2~> Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 31' Revogam-se as disposições e~ contrário. 

LEG!SLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N• 1.910, DE DEZEMBRO DE !981 

Db:põe sobre contrlbulçio para o custeio da PrevJE. 
dência Social, e dá outras providência. 

O Presidente da República, usando da atribuição que 
lhe confere o art. 55, it6n ~li, da Constituição, decreta: 

Art. 1~> As alfquotas das contribuições dos segura
"dos e das empresas em gera(, destinadas ao custeio da 
Previdência Social, ficam elevadas para: 
l- I O% (dez por cento) em relação às emp!esas ~m 

geral, exceto a contribuição destinada ao abono anual, 
cujo acréscimo guardará a mesma proporcionalidade; 

II - 8,5% (Oito e meio por cento) para os segurados 
cujo salário de contribuição for igual ou inferior a 3 
(três) vezes o salário mínimo regional do local de traba
lho; 
III- 8,75% (oito e setenta e cinco centésimos por cen

to) para os segurados cujo salário de contribuição for su
perior a 3 (três) vezes e inferior ou igual a 5 (cinco) vezes 
o salário mínimo regional do local de trabalho; 

IV- 9% (nove por cento) para os segurados cujo sa
lário de contribuição for superior a 5 (cinco) vezes e infe
rior ou igual a 10 (dez) vezes o salário mínimo regional 
do local de trabalho; 

V- 9,5% (nove e meio por cento) para os segurados 
~j_o saJârio de contribuição for superior a 10 (dez) vezes 
e inferior ou igual a I:S (quinze) vezes o salário mínimo 
regional do local de trabalho; 

VI -10% (dez por cento) para os segurados cujo sa
- Jário de contribuição for superior a 15 (quinze) vezes o 
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saJário mínimo regional do local de trabalho e inferior 
ou igual ao teta de contribuição previdenciária. 

§ l~' Os segurados cujas contribuiÇões venham sendo 
calculadas segundo alíquotas diferentes de 8% (oito por 
cento) terão suas contribuições majoradas em 20% (vinte 
por cento). 

§ 21' Ficam mantidas as atuais alíquotas de contri
buição ·a cargo das empresas em geral, para custeio do 
salário-família e do saláriO--maternidade. 

§ 3~" Os acréscimos referidos neste artigo serão consi
derados para todos os fins e procedimentos estabelecidos 
em lei, relativos às alíquotas anteriormente vigentes, in
clusive nas relações entre empregadores e empregados, 
no que concerne à legislação da Previdência Social. 

Art. 29 Ficam estabelecidas contribuições dos apo
sentados em geral e dos pensionistas, para custeio da as
sistência médica, na forma seguinte: 

I -aposentados: 
a} 3% (três por cento) do valor dos respectivos benefi

cias até o equivalente a 3 (três) vezes o salário mínimo re
gjonal; 

b) 3,5% (três e meio por cento) do valor dos respecti
vos beneficias superior a 3 (três) e ínferior ou iguãl a S 
(cinco) vezes o salário mínimo regional; 

c) 4% (quatro por cento) do valor dos respectivos be
neficias superior a 5 (cinco_) e inferior ou igual a lO (dez) 
vezes o saláriO mínimo regional; 

dj 4,5% (quatro e meio por cento) do valor dos respec
tivos benefícios superior a lO (dez) e inferior ou igual a 
15 (quinze) vezes o salário mínirrio regional; 

e} 5% (cinco por cento) do valor dos respectivos be
neficias superior a-15 (quínzervezes o salário mínimo re
gional. 

II - Rensionistas~ 

3% (três por cento) do valor dos respectivos benefícios. 

(Às. Comissões de Legislação Social e de Fi
nanças.} 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 215, DE 1983 
(N9 553/83, na Casa de origem) 

Altera o art. 19 e seu§ 19 da Lei n9 4.717, de 29 de 
junho de 1965, para ampliar as hipóteses de cabimen
to de ação popular e de legitimaç-ão para propô-la. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. J9 O art. 19 e seu§ 19 da Lei n9 4.717, de 29 de 
junho de 1965, passam a ter a seguinte redação: 

.. Art. 19 Qualquer cidadão ou pessoa jurídica 
de fins não lucratiVOs cOli.StitUfdas no País serão 
partes legítimas para pleitear a anulação ou a decla
ração de nulidade de atas lesivos ao patrimônio da 
União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Mu
nicípios ou dos Territórios Federais, de entidades 
autárquicas, de sociedades de economia mista, de 
sociedades mútuas de seguro nas quais a União re
presente os segurados ausentes, de_empresas públi
cas, de serviços sociais autonômos, de fundações 
instituídas pelo Poder Público ou por entidade de 
sua administração indireta, de instituições para cuja 
criação ou custeio o tesouro público ou entidade de 
administração indireta haja conc.orrído oü concorra 
com mais de_ 50% ( cinqüenta por cento) do patrimô
nio ou da receita anual, de empresas incorporadas 
ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos 
Estados, Munis;ípios e Territórios Federais e -oe-
quaisquer pessoas jurídicas ou en-tiâades subvencio
nadas pelos cofres públicos. 

§ I"' Consideram-se patrimônio- público, para 
os fins referidos neste artigo, os bens e direitos de 
valor econômico, artístico, estético, histórico, turís
tico e ecológico, bem como os que, integrando- o pa
trimônio cultural jurídico da sociedade brasileira, 

estão referidos nos§§ ]9, 59~ 69, 89, 99, lO, 1'4, 26 e 27 
do art. 153, e nos incisos I, II, III, IV, VI, X, XI, 
XIII e XVI do art. 165 da Constituição Federal. 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI No 4.717, DE 29 DE JUNHO DE 1965 

Regula a A~~;ào Popular. 
Faço saber que o Congresso __ Nacional decreta, e eu, 

sanciono a seguinte lei: 

DA AÇÃO POPULAR 
- ~'=-Art. 1"' Qualquer_cidadão será parte legítima para 

pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atas 
lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos 
Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de 
SOciedades de economia mista (ConstitUição; art. 141, § 
38), de sociedades mútuas de seguro nas quais a União 
represente os segurados ausentes, d_e empresas públicas, 
de serviços sociais autônomos, de instituições ou fun
dações para cuja criação ou custeio o tesouro público 
haja concorrido ou concorra com mais de cinqUenta por 
cento do patrÍmônio da receita anual de empresas incor
poradas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, 
dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas 
jurídicas ou entidades subv~ncionadas pelos cofres 
públicos. 

§ }9 Consideram-se patrimôniõ público, para os fins 
referidos- neste artigo, os_ bens e di~eitos de valor econó
llJico, arfistico, estético ou históriCO. 

(À Comissão de Constituição e Justiça.) 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 216, DE 1983 
(N9 6.034/82, na Casa de origem) 

DispÕe sobre a contagem de tempo de efetlvo ser
viço nas Forças Armadas dos rnili.tares que prestaram 
serviço público federal, estadual ou municipal. 

O CongreSso Nacional decreta: 
Art. 19 Os militares que prestaram serviço pCablico 

civil, federal, estadual ou municipal, anterior ao seu in
gresso nas Forças Armadas, terão esse tempo de Serviço 
considerado e contado como de efetivo serviço, para to
dos os efeitos legais. 

Art. 29 A contagem do tempo de serviço, de que tra
ta o artigo anterior, far:se-á em cada Ministério-Militar, 
à vista de certidão passada pelo órgão onde o militar 
prestou serviço público civil. 

Art. J9 Esta lei entra em vigor_ na data de sua publi
cação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

(Às Comissões de SerViÇo Público Civil e de Fi
nanças.) 

PARECER 

PARECER N• 891, DE 1983 

Da Comissão de Legislação Social, sobre o Projeto 
de Lei da Câmara n~ 115, de 1983, que "acrescenta 
parágrafo ao artigo J9 da Lei 09 5.161, de 21 de ou
tubro de 1966, que autorizou a instituição da Fun
dação Centro Nacional de Segurança, Higiene e Me
dicina do Trabalho". 

Relator: Senador Gabriel Hermes 
De iniciativa do Poder Executivo, de onde proveio 

acompanhado da Mensã&em n\' 94, de 1982, o presente 
Projeto de Lei "acrescenta parágrafo ao art: 19 da Lei n' 
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5.161, de 21 de outubro de 1966, que autorizou a insti
tuição da Fundação Centro Nacional ,de Segurança, H i~ 
giene e Mediciria do Trabalho... · 

Com-esse na:vo preceito. pretende-se que os técnicos 
credenciados pela- Fundação tenham livre acesso aos re
cintos de trabalho, durante o horãrio normal de expe
diente, para a reaH:áção de estudos e pesquisas sobrC 
prevenção de acidentes ou de doenças do_ trabalho. desde 
que autorizados pelo Ministro do Trabalho. 

A Exposição de Motivos do Ministro de Estado do 
Trabalho, que-acompanha a Mensagem presidencial, es-

- clarece que não se-cogita, na hipótese, de qualquer ação 
fiscalizadora, mas, tão-so~ente, de assegurar condições 
para que esses técnicos possam realizar atividades volta
das para a higiene e segurança do trabalho e a proteção 
do trabalhador. Assim, essas atividades seriam de grande 
proveito para os cmpresârios, pois que passariam a Con
tar com orientação sobre a forma de eliminar ou centra
lizar riscos, evitando a morte, a invalidez prematura e a 
inutilização de numerosos trabalhadores. 

A proposição é, assim, de largo alcance social, razão 
por que lhe damos nosso acolhimento, opinando pela 
sua aprovação-; 

Sala da Comissão, 6 de outubro de 1983. - Jutaby 
Magalhães, Presidente. - Gabriel Hermes, Relator.
Hélio Cueiros- João Lúcio - João Calmon- [ris 
Célia. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Ó Expedien
te lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. lt~ 
Secretârio. 

~ lido O seguinte 

l'RóJETO DE LEI DO SENADO No Í61, DE 1983 

Dispõe sobre a nio aplicaçio dos Regulamentos 
~ciplluares d~ Forças Armadas aos casos que espe-
cifica. 

O Congresso Nat::ional decreta: 
Art. J9 Aos militares postos na reserva ou reforma

dos não se aplicam os Regulamentos disciplinares das 
Forças Armadas. 

ArL 29 Esta_ lei entra em_ vigor na data de sua publi
cação. 

Art. J9 Revogam-se as disposições em contrãrío. 

Justificação 

Com o presente projeto, objetiyamos eliminar prâtica 
existente em nossas-FOrças ~madas, que vem causando 
distorções e, até, incentivando abusos, no respeitante à 
execução de certas normas disciplinares. De fato, quan
,do o servidor, seja ele civil ou militar, passa para o regi
me de inatividade, embora alguns laços subjetivos de 
vinculaÇão com o Estado se mantenham inalterados, as 
Prerrogativas da cidadania, não podem sofrer restrições, 
sob pena_de converter-se o aposentado ou reformado em 
elemento marginalizádo na conjuntura da participação 
social. Neste ponto, o militar, talvez por ce_diço costume 
já sem razão nos dias atuais, mantém-se vinculado a sis
tema discíplinar que invade e violenta as suas prerrogati
vas de cidadania, sobretudo os que incidem no campo da 

-manifestação política. ~ comum vermos, ainda ~oje, a 
aplicação de sanções disciplinares a preeminentes figuras 
de militares, já afastados do serviço atívo, pelo simples 
fato de, como cidadãos brasileiros, manifestarem-se 
sobre problemas políticos, económicos e sociais, encara
das essas participações como críticas ao poder dominan
te. 

Em verdade, essa ultrapassada praxe disciplinar só 
serve-paia enfatizar ainda mais como conotação política, 
nem sempre existente, -intervenções ditadas unicamente 
pela iriclinação patriótica muito comum nos valorosos 
integrantes das nossas Forças Armadas. Nã_o vemos, 
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pois, nenhuma razão para que se continue a aplicar 
sanções .disciplinares a militares postos na reserva ou re
formados, ainda porque, além de condenável qualquer 
cerceamento da livre e responsável manifestação, pau~ 
qufssimo efeito exercem esses pronunciamentos especifi
camente nos meios militares, apenas pelo simples fato de 
provirem de ex-integrantes das Forças Armadas. Na 
atualidade, o militar acompanha, como qualquer cida
dão prestante, o desenvolvimento da conjuntura nacio
nal, seja através do acesso-que tem às fontes de pesquisas 
nos próprios setores militares, senão, também, por inter
médio dos meios de comunicação em geral, formando as 
suas convicções da síntese desses acontecimentos. Não 
seria, portanto, a simples opiniãõ pessoal de um militar 
reformado - ainda que desfrutasse do maior prestígio 
no âmbito das Forças Armadas- que viria alterar arrai
gadas convicções, atingindo a unidade dos setores milita
res e ameaçando a segurança nacional. 

Assim sendo, sugerimos, com o presente projeto, are
vogação das normas que prescrevem a aplicação discipli
nar aos militares postos na reserva- ou reformados. 

Sala das Sessões, 13 de outubro de 1983. - Itamar 
Franco. 

(Às Comissões de· ConStituição e Justiça e de Segu
rança Nacional.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - O projeto 
lido será publicado e remetido às comissões competen
tes. 

Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida pelo Sr. ]9-

Secretário. 

É lida a seguinte 
Excelentissiino Senhor Senador Nilo Coelho 
Digníssimo Presidente do Senado Federal 

Comunico a Vossa :Ex.CelêiiCia que, nos termos do art. 
64-, § 29, do RegimCnto Interno, o Senador Octávio Car
doso foi designado Vice~Líder do PDS e do Governo no 
Senado Federal. 

Sala das Sessões, 13 de outubro de 1983. - Aloysio 
Cbaves. 

O SR- PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A comuni-
cação lida vai à publicação. -- -- -- --- ----

Sobre a mesa, ofícios que serãõ 1idos PelO -Sr. 1"'-
Secretãrio. - -- - - - -- ---

São lidos os seguintes 

BrasiJia, 13 de outubro de 1983 
Oficio n"' 394/83 

Senhor Presidente: 

Nos termos regimentais, tenho a honra de indicar a V. 
Ex• os nomes dos Senhores Deputados Nosser Almeida, 
Francisco Erse, Alcides Lima, Mozarildo Cavalcanti e 
Nilson Gibson, que integrarão, em substituição aàs Se
nhores Deputados Antônio Florêncio, Ney Ferreira, 
Herbert Levy, Adhemar Ghisi e Osmar Leitão, a Comis
são Mista incumbida de estudo e parecer sobre o Projeto 
de Lei n!(l 12, de 1983 (CN), que "dá nova redação adis
positivos da Lei n'i' 5.983, de 12 de dezembro de 1973, que 
alterou o Decreto~ lei n"' 610, de 4 de junho de 1969, que 
criou os Quadros Complementares de Oficiais da Mari
nha". 

Aproveito a oportunidade para reiterar a V. Ex• pro
testos de estima e consideração. - Deputado Djalma 
Beosa, pelo Líder do PDS. 

Brasflia, 13 de outubro de 1983 
Oficio n' 395/83 

Senhor Presidente: 

Nos termos regimentais, tenho a honra de indicar a V. 
Ex' os nomes dos Senhores Deputados Alcides Lima e 
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Mozarildo Cavalcanti, ~ciue integrarão~ em su_bstituição 
aos Senhores Deputados José Fernandes e !'-farcelo Li
nhares, a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer 
sobre o Projeto de Lei n"' 11, de 1983 (CN), que "fua os 
efetivos dos Oficiais da Marinha em tempo de paz, e dá 
outras providências". 

Aproveito a oportunidade para reiterar a V. Ex• pro
testos de estima e consideração. - Deputado Djalma 
Dessa, pelo Líder do PDS. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Serão feitas 
as substituições solicitadas. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 
}'ii-Secretário. 

f!. lido e deferido o seguinte 

REQUERIMENTO No 807, DE 1983 
Senhor Presidente, 
Nos termos -do art. 240 do Regimento Interno do Se

nado Federal e tendo em vista a tramitação nesta Casa 
do PLS n"' 84, de 1982, reque~ro seja solicitado ~o Poder 
Executivo, o envio de cópías do inteiro teor dos instru
mentos legais, firmados no dia 5 de outubro do corrente 
ano, entre as autoridades monetárias nacionais e o Ban
co Mundial, para a concessão de dois emprêstimõs que, 
segundo se divulga através da imprensa, atinge a impor
tância de USI 655.000.000 (seiscentoS e cinqUenta e cin
co milhões de dólares americanos), destinados ao setor 
industriai exportador e à agricultura. 

Ao que tudo indica, um dos instrumentos firmados 
visa especificamente criar mecanismos finaõceiros capa
zes de facilitar a importaçã~ de in_surrios necessários à 

-produção de bens exportáveis, enquanto o outro, 
destina-se a incrementar investimentos no setor rural, ca
pazes de gerar excedentes negociáveis no mercado exter
nO. Além disso, admite-se igualmente, que toda a ope
ração encontra-se vinculada a uma série de concessõeS 
na área fiscal interna, as quais, por certo, terão impli
cações nas finanças públicas. Nesse sentido, seria impor
tante que amplos setores sociais tomassem conhecimento 
dessas possíveis implicações. 

A cada dia que passa, se torna mais urgente a necessi
-dade de associar o Congresso Nacional à fiscalizaçãó de 
medidas que possam acarretar o aumento desnecessário 
do endividamento externo do País. A vontade nacional 
deve emergir do seio da conlunidade política dot-ad~ de 
legitimidade e representantividade alcançada nas urnas. 
Assim, o Congresso Nacional reveste-se desta autentici
dade e tem o dever de defender os interesses do País. 

Finalmente, impõe-se infonilar a população e os seto
res econômicos, sobre o conteúdo dos ajustes firmados 
entre o Governo brasileiro e o Banco Mundial. 

Sala das Sessões, 7 de outubro de 1983.- Henrique 
Santillo. 

-O SR. PRFSIDENTE (Moacyr Dalla) -Serão reque
ridas as informações solicitadas. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Fábio Luce

na. 

O SR,. FÁBIO LUCENA (PMDB- AM. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Com o pensamento voltado para Deus e para o futuro 
da nossã grande Nação,- dirijo-me à Mesa do Senado 
como se me estivesse dirigindo a um Sagrado Altar, pa
ra, diante da Imagem de Nosso Senhor Jesus Cristo, pe-

. dir ao Deus Todo-Onipotente que nada tenha aconteci
do, salvo um susto que tomou de assombro a todos nós, 
com o eminente Presidente desta Casa Senador Nilo 

~ Coelho, que, dentro de poucos dias, Sr. PresidenteMoa
cyr Dalla, estará, sem dúvida alguma, sentado na poltro
na que lhe foi confiada pelo Senado da Repúblic~, de
pois de untada pela vontade do povo e pelas bênçãos de 
Deus. 
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São as minhas preces pela rápida e imediata recupe
ração da saúde do Presidente Nilo Coelho, o restaurador 
da grandeza e da plenitude do Congresso Nacional. 

Sr. Presidente. o que me traz hoje à tribuna é um as
sunto deveras espantoso - espantoso, gritante, revol
tante, repugnante-, que não posso aceitar em hipótese 
alguma, e não aceito. Precisamente o tema que diz res
peito ao que c:stá acontecendo com a Amazônia, e em 
particular com os Estados do Amazonas, do Acre e do 
t_erritório de Roraima, 

Seria de repetir a pergunta há dias formulada, neste 
plenãrio, pelo eminente Senador Virgfiio Távora, qu:in
do se dirigindo à bancada oposicionista, perguntou: 
.. Que diabo quer essa oposição do Gov-erno"? Na tribu
na se encontrava o nobre Senador Itamar Franco.- Imi
tando o nobre Senador pelo Ceará, eu pergunto. Sr. Pre
sidente: que diabo mais quer o Governo Federal fazer 
com a Região Amazônica? 

Mil projetas são apresentados, mil propostas discuti
das, comissões e grupos se reúnem quase todos os dias, e 
ate-; proposituras partem da pr6pria bancada da Opo-
sição. E o meu próprio Partido não dedica senão três das 
linhas de seu programa à Região Amazônica. 

O que -mais, Sr. Presidente, se pretende para a Amazô
nia, para o meu Estado, o Amazonas, para o Acre, para 
o Pará, para Rondônia, Roraima e Amapá? Depois de 
20 anos de insuportável empobrecimento, de um em
pobrecimento orientado, um empobrecimento dirigido. 
A Amazônia saqueada na sua terra, na sua força de tra
balho, no seu homem, na sua gente, na sua força huma
na, na stfa condiçãO humana, agora, recebe essa infausta 
notícia, ·ontem divulgada por todos os jornais do Pafs: 

PREVISTO O RACIONAMENTO 
DE ENERGIA NA AMAZÓNIA 

Da Sucursal de BrasOla 

A tarifa de energia elétrica está muito baixa e não 
remunera os iilvestimentos do se to r. Essa fOi a con
clusão a que chegaram, ontem, os di retores do De
partamento Nacional de Ãguas e Energia Elétrica 
(DNAEE), coronel AI varino de Araújo, e da Eletro
norte, Douglas Souza Luz, durante reunião em que 
discutiram a ameaça feita pela PETROBRÁS, na 
semàna paSsada, de cortar o forneci?tento de óleo 
diesel e combustível para as termelétricas de Ma
naus, Porto Velho e Rio Branco, por causa de uma 
dívida de Cr$ 18 bilhões de cruzeiros da Eletronor
te. 

''0 porta-voz da ELETRONORTE, Maurício 
Coelho, informou, também ontem, que aquelas três 
capitais poderão enfrentar racionamento de energia 
elétrica, a qualquer momento, porque a Secretaria 
de Controle das Empresas Estatais (Sest) não auto
rizou a importação de peças de reposição para suas 
termelétricas, no valor deUS$ 2,5 milhões. Ele afir
mou que o valor dessas peças está dentro do teta de 
importação da ELETRONORTE, estabelecido pela 
própria Sest. 

Sobre a dívida, o diretor da ELETRONORTE 
disse que não pagou à PETROBRÁS porque só re
cebeu do DNAEE 17% da reserva global de garantia 
(RGG) a que tem direito este ano, do total de Cr$ 
93 bilhões. Por sua vez, o diretor do DNAEE"alegou 
que não repassou esses recursos para a ELETRO
NORTE porque muitas empresas do setor não pa
garam a RGG, entre elas as três concessionárias de 
São Paulo, que estão devendo mais de CrS 63 bi
lhões. 

A ELETRONORTE está negociando com a Pe
trobrâs o reescalonamento de sua dívida de Cr$ 18 
bilhões, para pagamento em nove meses, a pnrtir de 
janeiro próximo, para garantir o suprimento de Ma-

1 

naus, Porto Velho e Rio Branco, com a justificativa~ 
! 
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de que não pode saldar de uma só vez por estar com 
um déficit de Cr$ 42,8 bilhões no seu orçamento.~' 

Ora, Sr. Presidente, que culpa têm as cidades de Ma
naus, Rio Branco e Roraima, se as concessionárias pau
listas, que devem 63 bilhões ·ao DNAEE, não pagam essa 
dívida, e por isso a reserva global de garantia, indispen
sável para o fornecimento normal de energia elétrica à ci
dade de Manaus, onde vivem quase 70% da população 
do Estado do Amazonas, e às capitais do Acre e de Ro
raima? Se empresas poderosas não pagam, serã o povo 
amazonense, o povo acreano, o povo roraimense quem 
vai pagar esse brutal sacrifício, ínominável sobre tod9s 
os sentidos, de ter que ficar sem energia elétrica, pela ina
dimplência _de empresas que atuam em poderosos Esta
·dos da Federação brasileira? 

.Não, Sr. Presidente, isto não é possível, sobretudo 
quando, no mesmo dia, os jornaiS pub(icam: .. Angra dá 
prejuízo de 300 milhões de dólares". A ELETRONOR
TE precisa apenas de_2 milhões e 500 mil dólares parare
gularizar a situação energética do Amazonas, Acre e Ro
raima. E a Angra I dá um prejuízo de 300 milhões de 
dólares, exigindo ainda novos investimentos da ordem 
de 30 bilhões de cruzeiros, somente este ano, e de mais 20 
bilhões de cruzeiros em 1984. 

Mas, Sr. Presidente, será isto verdade ou será iStO ima
ginação? Não, isto é verdade, e vem aco_ntecendo siste
maticamente no Amazonas, no Acre e em Roraima. A 
capital acreana está totalmente desservida de energia elé
trica, e é dona do maior manancial hidrelétrico do mun
do, do planeta terráqueo, Sr. Presidente. Só se conse
guiu, até hoje, concluir uma miniusina hidrelétrica! _a de 
Coaracy Nunes, no Território do Amapá. Quanto à Usi
na de Balbina, no Ainazonas, a Usina de Samuel, em 
Rondônia, eStão, há mais de _lQ anos, em construção e 
não se tem notícia, Sr: Presidente, de quando aquela vas
ta Região irá deixar de depender do petróleo, de que não 
precisa, para abastecer a população, o comércio e a -in
dústria de energia elétrica. 

O Sr. João Calmon- Permite-me V. Ex' um aparte? 

O SRr FÁBIO LUCENA- Ouço, com muita honra, 
o eminente Senador João Calmon. 

O Sr. Joio CalmoQ - Nobre Senador Fábio Lucena, 
para ilustrar a sua tese em defesa da Amazónia, eu devo 
lembrar que, além do débito das concessionárias de ener
gia elétiica de São Paulo, num total apontado por V. Ex' 

:de 63 bilhões de cruzeiros, somente a VASP está devendo 
·à PETROBRÁS uma quantia -muito superior a 100 bi~ 
lhões de cruzeiros. A PETROBRÁS, em vez de suspen
der os fornecimentos _de querozcnc à VASP, está espe
rando a conclusão das negociações com o Governo do 
Estado de São Paulo para receber, como parte do paga
mento da dívida, os equipamentos da PAULIPETRO. 
De maneira que tem V. Ex• inteira razão ao falar, com 
tanta veêmencia, em relação a esse tratamento injusto 
que estâ sendo dispensado aos Estados do Amazonas c 
Acre e ao Territórip dc_Roraima. Eu me solidarizo·, inte
gralmente, com a apaixonada defesa que V. Ex• está fa
zendo desta sofredora ârea do Brasil. 

O SR,. FÁBIO LUCENA - Agradeço, sensibilizado, 
o aParte de V. Ex', que me estimula para a convicção de 
que estou no p!1:no cumprimento do meu dever. 

O Sr. Aloysio Chaves- Permite-me V. Ex' um aparte? 

O SR~ FÁBIO LUCENA- Com muita honra, emi
nente Senador Professor Aloysio Chaves. 

O Sr. Aloys.io _Chaves - ~ perfeitamente compreensí-
vel a apreensão de V. Ex•, com relação à anunciada me
dida de racionamento de energia elétrica para a Cidade 
de Manaus, resultado de um problema administrativo -
que, tenho certeza, serâ superado pela ELETRONOR
TE, como também entendo que o Governo deve, através 
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do Ministêrio das Minas e Energia, dar prioridade à 
construção das hidrelétricas de Balbino e Samuel, já ini
ciadas. É certo que todas essas hidrelétricas, como os ou
tros projetas do Governo federal, sofreram uma revisão 
no seu plano de execução, para compatibilizá-los com a 
situação financeira, com as dificuldades financeiras que 
o Governo enfrenta. Isso, inclusive, ocorreu com Tucu
ruí. Mas, nesta exposição que V. Ex' faz é preciSO, tam
bém, destacar dois pontos. Primeiro, no iriíciO do seu 
discurso,--v. Ex• se referiu à Amazônia, vinte anos de insu
portável empobrecimento e Amazônia saqueada. Faço um 
reparo às duas expressões de V. Ex'. O Estado de V. Ex' 
é um Estado altamente beneficiado pela Revolução, de
pois de 1964. Nós somos amazônidas, freqUentamos a 
mesma Região. Conheci o Amazonas, e M anaus, antes 
de 1964. conheço a sua Capital, sobretudo, depois dessa 
data. O desenvolvimento de Manaus, uma conseqUência 
da Zona Franca, dos incentivos fiscais, dos proJeios-In
dustriais e agropecuários, a ligação rodoviária com Por
to Velho- e, conseqUentemente, com Mato Grosso, co·m 
Rio Branco e com Caracaraí e Boa Vista, em Roraima, a 
ampliação do Porto de Manaus, do peer, a implantação 
e o desenvolvimento da Univer'Sidade do Amazonas, a 
transferênCia do Comando Militar da Ama-zOnia, de Be
lém para Manaus, a criação do Colégio Militar, em Ma
naus, e tantOs outros melhoramentos que eu poderia 
apresentar, por iniciativa do Governo federal, vieram 
concorrer, extraordinariamente, -para o desenvolvimento 
do Amazonas, sobretudo da Cidade de Manaus. Sem 
embargo disso, ê perfeitamente legítimo a aSpiração de 
V. Ex', o pleito de V. Ex•, a reivindicação de V. Ex• Nós 
sOfl-emos, no Pará, durante bastante tempo, com a insu-
fiCiência e a precariedade de energia elêtrica, de uma ve
lha usina termelêtrica, ate que pudesse ser supridas, já 
nesta primeira fase, a cidade e uma parte do Estado com 
energia oriunda de São Francisco. Mas, tambêm, nos be
neficiamos com as tarifas unificadas. Essa equalização 
de tarifas beneficiou o Norte. V. Ex' deve ter conheci
mento que os empresários do Sul, reclamaram, não-sei Se 
ainda reclamam, mas reclamaram bastante quanto à uni
ficação de tarifas, porque a farif:!"mais cara pira o Nor
te, que ficou reduzida em virtude dessa unificação, era, a 
do Norte, subsidiada pelo consumo, em larga escala, da 
energia, no Sul do País, nos grandes centros industriais 
do Brasil. Mas a retenção dessa cota não justifica, abso
lutamente, nenhuma restrição maior e eu faço votO que 
tudo isso se supere. Estou pronto a colaborar com-V. 
Ex•, junto à ELETRONORTE, ao setor competente do 
MinistéiiO-das Mirias-e Energia, para qlle posSa: CeaJ
mente, ser superada essa dificuldade. Nós precisamos 
dar uma solução definitiva para o problema da energia 
elêtrica, ÚmtO cm Manaus cõnlO enl Betêffi~-e-Coffio te
mos na Amazônia, mais de 100 milhões de quilowatts de 
energia hidrelétrica, o Pará, com Tucuruí, Manaus, com 
Balbina e Rondônia, com Samuel, dará um grande passo 
para o desenvolvimento industrial e para o progresso da 
Região a construção dessas hidrelétricas. 

O SR~ FÁBIO LUCENA- Eu agradeço a generosa 
intervenção de V. Ex', nobre Líder. 

Mas, eu era menino, hoje já sou avô e ex~~ava as 
mesmas esperanças, da parte de homens tão preeminen
tes como V. Ex• 

Com relação à expressão saque, utilizada no início do 
meu pronunciamento, eu posso justificá-la até historica
mente. Sabe V. Ex• que o Império Romano, o único, 
mais pÕderoso e mais vasto de sua época, era o mais po
deroso, o mais vasto quando começou a ser saqueado pe
los bárbaros. 

Não desconheço os benefícios que o Governo federal 
implantou_ no meu Estado e eu aqui os tenho realçado, 
"até -cóm excesso de dados e de entusiasmo. Fui eu quem 
alevantou a voz, fui eu que procurei Ministros e o pró
prio Presidente da República, por quem fui recebido 
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quando o Banco Central desfechou um golpe mortal 
sobre a Zona Franca de Manaus, fazendo com que, ape
nas em dois ·meses, a arrecadação do ICM, em Manaus, 
sofresse um decréscimo, em termos reais, de 24%. 

O Banco Central não tinha o que fazer, em termos de 
hierarqUização da remessa de dólares e se esqueceu de 
que havia um orçamento de importação para a Zona 
Franca de Manaus, fixado pelo próprio GOverno fede
ral. Na metade da execuçãO desse orçamento, o Banco 
Central desloca da CACEX, para ele, Banco Central, o 
controle das importações, bloqueando aquilo que funda
mental para o setor industrial, através da Portaria 875, 
de 29 de julho deste ano, bloqueando a importação, sem 
a qual não pode subsistir o Parque Industrial, chamado 
Zona Franca de Manaus. Não só a Zona Franca foi o ú
nico modelo válido que o Governo do Presidente Cas
tello- Branco COricebeu para desenvolver a Amazônia 
OcidentaL 

Até e-iitão, Sr. Presidente, desde que os portugueses 
d"esVeil.datani à:Amá.zõnia e os cearenseS a povoaram -
os nordestinos, de um modo geral- não se havia conce
bido nada de válidO, em termo de irreversível, para· o de
senvolvimento auto-sustentado da economia da AmaZô
nia Ocidental; só a partir de 1967, no Governo de Cas
tello Branco, se concebeu esse projeto piloto chamado de 
Zona Franca de Manaus. Foi esse projeto que acarretou 
a transferência para Manaus da sede_ do Comando Mili
tar da Amazônia, foi esse projeto que fomentou a recém-
nascida Universidade do Amazonas, foi esse projeto que 
fez nascer em Manaus, em 15 anos, cerca de trezentos ra
mificações industriais, que transfomaram a cidade de 
Manaus no maior pólo industriãl do sctor _elétrico
eletrônico-mecânico deste País, 

Ora, Sr. Presidente, como, 15 anos depois, vêm as au
toridades monetárias deste País, desconhecendo a reali
dade daquela região, adotar uma medida que, para a re
gião, é bem pior do que se ela própria ~aticasse o hara
quiri? Porque a Zona Franca, Sr. Presidente, significa 

·para o Amazonas, repito aqui, o que o Nilo significa 
para o Egito; o Amazonas, hoje em dia, é uma dádiva da 
Zona Franca de Manaus, isto é, uma dádiva do Governo 
do Marechal Castello Branco. E quem fala é um homem 
da Oposição, de cujos princípios não abdicará jamais. 

Então, Sr. Presidente, que tipo de subversão é esSa? 
Como se subverte um projeto que foi concebido pelo pri
imeiro gOvernante, pelo primeiro Presidente revolucio
nário implantado no País? 

O Sr. Aloysio Cbaves - Permite V. Ex• um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. F ÃBIO LUCENA -Com toda a honra, nobre 
Líder. 

O Sr. Aloysio Chaves- Aplaudo a isenção de V. Ex• 
ao registrai" a decisão, diria histórícii ... 

O SR. FÁBIO LUCENA- Mas não é isenção, é o de
ver da verdade. 

O Sr. Aloysio Chaves - Aplaudo o pronunciamento 
de V. Ex• quando louva a decisão histórica do Presidente 
Castello Bianco de criar a Zona Franca de Manaus. 
Co_rno b.omem da Amazônia também reconheço, como 
V. Ex', que a Zona Franca motivou todo esse desabro
char de desenvolvimento, de progresso que se constata 
nessa região, não só com o parque industrial a que V. 
Ex• se referiu, mas, também, no comércio, -no setor dos 
serviços, nos bancos e noutras grandes empresas que se 
Otganizarani"·e funcionam plenamente em Manaus. V. 
Ex• enumerou várias delas, eu já o fiZ antes e acrescenta
ria o grande, moderno e modelar aeroporto de Ma naus e 
o fato também de Manaus ser hoje uma das grandes por
tas do turismo no Brasil, com entrada _obrigatória por 
M"aiJaus. _Todos esses benefíc_ios foram, sem dilvida, in-
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traduzidos nessa região, na Amazônia Ocidental, em vir
tude dessa pÕiítica. Com- relação à medida do Banco 
Central, V. Ex~ sabe que foi uma medida de caráter geral 
para centralizar o cãm bio nO Banco Central. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Mas Ex•, me permita, não 
está certo. Isso vem de Platão, S. Ex• ensinou isso aos 
seus alunos: não se pode tratar de modo igual aqueles 
que a natureza fez desiguais. A isso se chama iniqUidade. 

O Sr. Aloysio Chaves- Mas não está se tratando de 
uma maneira igual, porque ... 

O SR. FÁBIO LUCENA- Mas V. Ex~ disse que foi 
uma medida de caráter geral. Está-se tratando de modo 
igual São Paulo e o Anl.azoniis. 

O Sr. Aloysio Chaves -.Deixe-me concluir que V. Ex• 
vai verificai que o iratamerito não é igual para todos. A 
medida ê uma só, centralizar no Banco Central as apli
cações de câmbio em todo o Pais, medida que outras 
nações adotaram. Ainda, recentemente, a Argentina, 
numa dificuldade semelhante, adotou idêntica proViâên
cia. Mas a liberação desses recursos pelo Banco Central 
se faz em virtudes dessas prioridades a que V. Ex• se refe
re e, evidentemente, que a Zona Franca tem que ter uma 
prioridade especial para que o fluxo de suas importações 
continue e não haja hiato, não haja um colapso na ativi
dade comercial e industrial do Amazonas e de toda are
gião servida pela Zona Franca. O Banco Central centra
liza, mas o Banco Central não vai tratar de maneira igual 
situações desiguais e vai aSsegurar e manter a prioridade 
que jâ foi conferida à Zona Franca de Manaus. 

O SR. FÁBIO LUCENA---=- Ex•, eu não vou contestar, 
mas eu questionaria o-seguinte fato: se dispondo a Zona 
Franca de Manaus de um orçamento de ímportações, 
orÇamento elaborado_ pelo próprio Governo Federal, 
orçamento, este ano, estipulado em 400 milhões de dóla
res, metade do que São Paulo- só São Paulo- impor
ta em vinhos, bebidas, bacalhau e perfumes; se com um 
orçamento estipulado pelo Governo -Federal, ·a Zona 
Franca sofre, com uma portaria, esse golpe rude, imagi
ne V. Ex• se as importações ficarem à mercê da decisão . 
das autoridades monetãrias. Que tipo de prioridades se-
rão estabelecidas pS.ra as importações da ZOriã Franca 
de Manaus? Não hâ nenhuma resposta, porque na eco
nomia, ... 

O Sr. Aloysio Chaves- V. Ex• me permite? 

O SR. FÁBIO LUCENA- ... no comércio interna
cional hã de haver normas exatas a serem cumpridas, a 
serem executadas. 

O Sr. Aloyslo Chaves - V. Ex• permite? 

O SR. FÁBIO LUCENA -Nobre Senador Aloysio 
Chaves, se entre dois paíseS-ilão há um contrato de im
portação ou de exportação ... 

O Sr. Aloysio Chaves- -A prioridade ... 

O SR. FÁBIO LUCENA- ... não se pode confiar que 
na mera expressão da vontade de uma parte vâ depender 
o sucesso de uma ou de ambas as partes. 

O Sr. Aloysio Chaves - E_m virtl!de _da escasSeZ de 
moeda forte, o Banco Central monopoliza por algum 
tempo as operações de câmbio ..• 

O SR. FÁBIO LUCENA -Mas, o que são 400 mi
lhões de dólares, Exceléncia? 

O Sr. Aloysio Chaves - O monopólio de todas essas 
disponibilidades. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Mas ele não pode fazer. 
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O Sr. Aloysio Chaves- E evidente que a liberação es
tá condiciOnada a essa escala de prioridades. E eu con
cordo também com V. Ex• que as importações para a 
Zona Franca, algumas destinadas a assegurar o funcio
namento de indústrias que estão lá implantadas, a priori
dª_dç não pode ser a mesma para importar perfumes, 
para importar uísques, para importar bacalhau ... 

O SR. FÁBIO LUCENA- Mas lá não se importa is
so. 

O Sr. Aloysio Chaves- Lâ não se importa. Não pode 
ser para lá, para as peças, a mesma prioridade que aqui 
fora se dâ para importar bacalhau, essas peças e perfu
mes a que V. Ex• se refere. 

O SR. FÁBIO LUCENA- No entanto, se continua a 
importar perfumes ... 

O Sr. Aloysio Chaves- Concordo com V. Ex•, que 
deve se dar uma prioridade especial a estas importações 
destinadãs a -manter um fluxo regular de comércio na 
Zona Franca. Concordo com V. Ex•, estou de acordo_ 
CO!Jl V, Ex~'-, apenas estava explicando que a centrali
zação do câmbio não implica em revogar a decisão ante
riOr, que assegurou uma quota especial para á. Zona 
Franca, nas suas importações deste ano, 

0 SR. FÁBIO LUCENA- Além do mais, nobre Se
nador, os íncentivos fiscais- e a Zona Franca ê definida 
pelo Decreto-lei n<~ 288/67, em seu art. 1<~, como ãrea de 
livre comêrcio e importação e exportaçãO - os incenti
vos fiscais foram concedidos, inclusive e principalmente 
os de importação, foram concedidos à Zona Franca de 
Manaus, pelo prazo de 30 anos. Logo, constituem um di
reito adquirido e, conforme a Constituição, não podem 
ser revogados nem sequer por uma lei. Sabe V. Ex• que é 
Professor de Direito. 

O Sr. Aioysio Chaves - V. Ex• me permite? 

O SR. FÁBIO LUCENA -Dizendo a Constituição, 
determinando ela que a lei não prejudicarão ato jurídico 
perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido, que é o di
reito da Zona Franca manter o seu sistema de impor
tações, como, Ex'", pode mera portaria do Banco Central 
reyogar, derrogar, colocar em degringolada um direito 
ilóc(uirido pela Zona Franca de Manaus como insti
tUição definida por um decreto~lei aprovado pelo Con
gresso Nacional? 

O sr. Aloysio Chaves- Senador, eu não vou questio
nar se hã um direito adquirido, em tese, com relação ao 
setor de Manaus, _para importação, destinado à Zona 
Franca. Eu prefiro reforçar o argumento de V. Ex• de 
uma outra maneira: é que a aplicação desses incentivos 
fiscais deu Orlgem ao aparecimento de vá!ias indústrias
na região de Manaus, ... 

O SR. FÁB(O LUCENA-- Mas nós todos reconhece~ 
mos isso. 

O Sr. Aloysio Chaves-- ... mais de 300 indústrias que, 
em grande parte, dependem de peças, dependem de im
portações irredutíveis, porque essenciais à manutenção 
desse parque, desse setor da Zona Franca. Logo, o Go
verno não pode estancar essas importações porque vai 
pariu-essas indústrias, vai prejudicar a importação desse 
parqu_e _industrial. .. 

O SR. FÁBIO LUCENA - Mas jã esiancou! 

O Sr. Aloysio Chaves - ... e, portanto, vai ao encon
tro do objetivo maior que levou à criação dà Zona Fran~ 
_ca. A prioridade a que me refiro deve ser exatamente es~ 
sa; a de reconhecer essas importações como essenciais, 
como indispensáveis, e de assegurá-las sem embargos 
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desse controle do câmbio pelo Banco Central que é um 
outro assunto. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Mas, Ex•, o fato é que as 
importações estão estancadas ... 

O Sr. Aloysio Chaves - As importações podem estar 
nuni ritmo mais lento, mas não foram canceladas, nem 
proibidas e nem a cota em dólares, para as importações, 
foi reduzida pelo Banco Central. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Permita-me, mas V. Ex• 
está carecendo de informações mais precisas. 

O Sr. Aloysio Chaves- Então eu as ouço de V. EX• 

O SR. FÁBIO LUCENA- Não. Pediria que as ou
visse, que as oiçasse do Diretor da CACEX, ou do pró
prio Presidente do Banco Central. Porque a grande-reali
dade ê que o Peru que ieve a· Zona Franca de Quito es- · 
tancada, em conseqUência da Zona Franca de Manaus, 
jã reativou a sua Zona Franca. E que a Zona Franca de 
Letícia, da qual não mais se falava, jã foi reativada por 
decreto de 18 de agosto do Presidente da República da 
Colômbia. 

O Sr. Aloysio Chaves- Todas elas satêlites da de Ma
naus. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Nobre Sena~ 
dor Fábio Lucena, o tempo de V. Ex• estã esgotado há 
cinco minutos. 

O SR,. FÁBIO LUCENA- Sr. Presidente, eu apenas 
peço permissão de dois' minutos, para encerrar. 

O SR. PRESIDENTE (~oacyr Dalla) - Pois não. 

O Sr. José Llns- Permite V. Ex• um aparte de um 
minuto? 

O SR~ FÁBIO LUCENA - Com todo o prazer. 

O Sr. José Lins- Esse, se não me engano, é o segun
do discurso que V. Ex• faz sobre esse assunto, mostrando 
assim o interesse que V. Ex• ... 

O SR,. FÁBIO LUCENA- Não, nobre Senador, este 
já ê o 15<~, agora abordando sobre ângulos diferentes. 

O Sr. José Lins- Está bom, mas eu digo sobre esse 
assunto da Zona Freanca, com relação à importação. 

O SR, FÁBIO LUCENA - Não, jâ é o 15' 

O Sr. JOsé Lins- Então eu perdi mUito tempo no Se
nado, porque realmente só ouvi um deles. Mas o que eu 
quero dizer a V. Ex• é que na ocasião do discurso que eu 
ouvi aqui, a impressão que eu tive ê que V. Ex• falava na 
redução do orçamento de iffiportação. Não houve. .. 

O SR,. FÁBIO LUCENA- V. Ex• teve a impressão, 
mas quando se ouve exercita-se um sentido, então não 
cabe fazer averiguações sobre porque se deu ouvido ou 
não. Eu não aceitaria isso. 

O Sr. José Lfns- f: porque, no momento, V. Ex• re
conhece que não houve realmente a redução. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Eu afirmei que o Banco 
Centra! suprimiu simplesmente o orçamento de impor
tações. 

O Sr.-José Lins-:: Pois_ é; essa não é a verdade. O que 
o Q;Inco Central fez na verdade foi concentrar a libe
ração de câmbio na Zona Franca,. 

O SR. FÁBIO LUCENA- V. Ex• está contestando o 
Senador Aloysio Chaves. 

O Sr. José Lfns- Não estou, não. V. Ex• me descuJ~ 
pe, o que houve ... 
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O SR. FÁBIO LUCENA- V. Ex• está tão habituado 
a contestar a Oposição que acaba contestando o seu 
Líder, aliás o que não é novidade. 

O Sr.JoséLlns- V. Ex• me permite? Estou querendo 
ajudar a compreensão da matéria. Se V. Ex• me concede 
um aparte e não quer ouvir... -

O SR. FÁBIO LUCENA- Estou ouvindo, nobre Se~ 
nadar. 

O Sr. José Lins- O que se deu é que o Banco Central 
concentrou, como bem disse o Senador A!oysío Chaves, 
a liberação de câmbio, mas o orçamento não foi modifi
cado; além do mais, nobre Senador, eu achõ, sincera· 
mente, difícil... 

O SR,. FÁBIO LUCENA -0 orçamento foi cancCla
do, nobre Senador. 

O Sr. José Lins- O orçamento não foi cancelado e V. 
Ex• sabe disso. V. Ex• não ten1 um documento pelo qual 
o Goverrlo tenha ... 

O SR. FÁBIO LUCENA~ V. Ex' leia a Portada_n9 
785, de 29 de junho de 1983, do Banco Central e depois 
eu discutirei o assunto com V. Ex' com todo o p-razer. 

O Sr. Presidente, me chama atenção, quero apenas 
concluir ouvindo o nobre Senador José Lins. 

O Sr. José Lins- O que está sedãndo é que o câmbio 
está concentrado. Não houve limitação para importação 
no sentido da autorização ·anteriormente dada. A libe
rac-.lo do câmbio, essa certamente está sofrendo dificul
dades, mas em dois meses que o câmbio passou a ser 
controlado pelo Banco Central, com toda a sinceridade, 
nobre Senador, acho muito difícil que o lCM já tenha 
caído de 24%. 

O SR, FÁBIO LUCENA - Mas, em dois meses! 

O Sr. José Llns- Em dois meses. Porque, essa porta
ria não tem mais do que isSo, essa da concentração do 
câmbio. Era só o que eu "tinha a dizer, nobre Senador. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Excelência, se eu lhe dis
ser que no interior do Ceara, irmã~s nOssoS esfâO Ii:iõi
rendo de fome, V. Ex~< haverá de me contestar. 
·Vou concluir, Sr. Presidente, lendo estes agradecimen

tos que estão no Relatório de atividades da ELETRO
NORTE, de 1982, que constituenl um verdadeiro ateSta
do de cinismo dessa empresa, em relação à área pei8. qual 
é responsável: 
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Sr. Presidente, a ELETRONORTE está agradecendo 
aos seus carrascos, o gesto grandioso de colocarem a 
Amazônia no patíbulo e em seu pescoço_ a corda da for
ca. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente e Srs. Senado
res. (Mui to bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao nobre S~nador Almir Pinto. 

O SR. ALMIR PINTO PRONUNCIAJ>ISCilR
SO QUE. ENTREGUE Ã REVISÃO /)O ORA
DOR. SERÃ PUBUCADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) ..:. Concedo a 
paluvra ao nobre Senador Martíns Filho pai-a unia cO
municação. 

O SR. MARTINS FILHO (PDS- RN. Para uma co
municação r- Sr. Presidente, Srs. SertaOofes:-

Desde nosso alvorecer histórico como Nação, homens 
livres e de_ bons constumes, têm se "reunidO regulárinente 

_sob as abóbadas dos templos maçónicos· para refletir e 
agir sob o lema de "Cavar Masmorras Aos Vícios E Eri
gir Templos À Virtude". 

Tais homens São chamados de todos os eStamentos so
ciais, de todos os grupos profiSsionais, de todos os cre
dos religtoSos, de todas as convições filosóficas, de tadas 
as filiações polítcas e de -todas as origens' raciais; País a 
Maçonaria preocuapa-se universalmente com o homem, 
enquanto homem, sem ater-se a qualquer espécie de pre
conceito, por forte que se faça a influênCia deSte, no nleio 
onde atue. 

Foi, assim, a Maçonaria pela construção de nações li
vres, quando era vigente a ordem colonial, pela liberdade 
cívica de todas as raças, quando era poderoso o espírito 
escravagísta, pela República, quando a Monarquia im
perava. O único oriente perseguido por essa augusta e 
vertetâvel instituição, sempre foi a da consturção da His
tória no sentido da liberdade, da igualdade e da fraterni
dade para. os_ homens e para as nações. 

6iscretã e silenciosa por conviCção e método, Somente 
alteia a voz a Maçonaria em instantes particularmente 
graves, quando se lhe impõe, irretorquivelmente, o dever 
de não calar. -

Este .é um desses instantes. 
A conjunção de crises múltiplas, coloca o Brasil numa 

senda extremamente perigosa. Qualquer erro poderá nos 
ser fatal. 

Pesencadeandp _o_ processo de ruptura do autoritaris
mo, dentro de concepções gradua~ísticas, estamos entre o 
anseio nacioilal irressitível para a consolidação do pleno 
estado de_ direito, prec()nizado pela ordem democrática, 
de um lado, e vigências obsoletas, mas resistentes, de ou
tro, que tentam deter a avalanche democratizante e ga
rantir espaços sombrios no edifício institucional do País, 
onde possam sobreviver eventuais quisi tos autoi'ífãrios. 

Â medida em que persiste o_ conflito, sem se vis
lumbrar que desfecho sobreviverá, compõe-se um perfil 
de crise. 

A economia vulnerada pela inflação incontrolável, 
pela recessão e pelo desemprego sempre crescente, por 
uma colossal divida externa, por um crónico déficit do 
setot públicO, compõe um quadro crítico cuja persistên
cia gera reflexos inquietantes em toda a p"arte. 

A sociedade pressionada pela crise económica, insegu
ra ante o quadro instituCional, já dá mostras de perigosa 
exaustão, reve)ando, aqui e ali, moviment~s convulsivos 
capazes de-degenerar em incontrolável cataclisma social. 

Tragédias çomo a estiagem nordestina e as inundações 
do Sul, agravam ainda mais o quadro de crises. 

Diante disso, a Maçonaria fala. 
Fali com a serenidade que deriva de sua tradição ini

ciática milenar,_ alheia ao tempo e aos problemas conjun
turais, mas com a autoridade de sua marca Histórica-
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a de nunca transsigir quando está em jogo a felicidade do 
homem e o progresso da Humanidade. 

Com tais considerações, passo a ler o manifesto da 
Maçonaria brasileira, através da palavra do Soberano 
Grão Mestre Geral do Grande Oreinte do Brasil. 

AO POVO E Á PÁTRIA 

O Grande Oriente do Brasil, instituição maçônica sim
bólica, regular, legítima e soberana, fundada em 17 de 
Junho de 1822, teve comõ seu primeiro Soberano Grão
Mestre o _Conselheiro José Bonifácio de Andrada e Silva 
que, após ligeiro interregno, lransmitíu o cargo ao 
Príncipe D. Pedro de Alcântara, já intitulado "Defensor 
Perpétuo do Brasil" e, logo depois, seu Primeiro Jmperaw 
dor. Conserva a suprema honra de ter como seu Patrono 
a figura ímpar de Cidadão e Soldado, o Marechal Luiz 

- Ãlves de Lima e Silva~ DuqUe de Caxias. 
Em seu seio· se articular"ain e tõmaram corpo as idéias 

que conduziram à Independência, à Abolição da Escra
vatura, à Proclamação da República, sendo que os dois 

-Primeiros governos republicanos - Presidente da Re
pública e Ministros- foram constituídos por Maçons, e 
esteve o Grande" Oriente do Brasil presente em outros 
eventõs históricos da vida brasileira. 

No monlento em que o Pafs atinge um ponto conside
rado crucial no caminho de sua vida como Estado e 
c'OinO'N:ição: a Mãçoniria não p.ode omítir-se e teffi qUe; 
necessariamente, manifestar-se aberta e claramente ao 
povo brasileiro, declarando como vê e sente o momento 
nacional que atravessamos e o que propõe para 
solucionã-lo. 

O quadrO comporta, antes de tudo, uma visão humana 
e_ social, porque a pessoa que forma a nação deve ser co
locada como centro de toda preocupação brasileira em 
seu sentido mais amplo. 

Comporta também visão política e econômica, vistO 
que, para melhoria de condições de vida do homem, hã 
de_se lhe assegprar_condições de realização pessoal, para 
que ele se sinta integrado e possa colaborar com a evo
lução da Pátria. 

Torna-se imperioso reconhecer o esforço do Exm~' Sr. 
Presidente da Rt::púf?lica nq sentido do aperfeiçoamento 

- da DemQc;racia, atendendo, assim, aos clamores do povo 
e aos ditames de consciência livre, qUe deve prevalecer, 
considerando que está esgotada a predominância do au
toritarismo sobre a vontade soberana do povo. 

Importante, e como ponto de partida, é reconhecer 
que, ao invés de se irem remendando as legislações utili
zadas anteriormente e que, efetivamente, são obsoletas e 
impraticáveis, se faça ampla e sensível reestruturação na 
legislação em vigor, tornando-a, não aPenas amoldada a 
uma aspiração do Estado de Direito, mas que seja o sus
tentáculo desta aspiração. 

Assim é que o Grande Oriente do Brasil identifica e 
proPõe soluções para a problemática sócio-político

-eConômica braSl1eira, nos seguintes pontos: 
I - Legislação: 
a) é necessária a reforma urgente da nossa Carta 

Magna, de tal maneira que se possa dar ao País uma 
Constituição que assegure a todos os brasileiros o pleno 
estado de direito e a segurança individual; 

b) a legislação sobre segurança riacíonal deverá sofrer" 
alterações, sob a inspiração de uma doutrina mais con
sentânea coni os modernos conceitos sobre a segurança 
do Estado; 

c) deverá ser reformada a legislação tributária, p:ira 
assegurar maiores recursos financeiros aos Estados e 
M unicfpios; 

d) a legislaçãO- sobre organização, interdependência e 
autonomia dos três Poderes da União deverá ser elabo
rada de maneiia qUe os Poderes Legislativos e Judiciãrio 
possam exercer os seus papéis em igualdade de tratamen
to. Tal se conseguirá com o retorno ao Congresso Nacio-
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na! das prerrogativas que lhe são próprias, assim como 
do melhor aparelhamento do Poder JudiciâriO; inclusive 
adequação dos encargos financeirOS, para que a Justiça 
não continue cada Vez mais longe da maioria do povo. 

11---,--Aspecto Político~Institucional: 

a) reforma eleitoral que permita o surgimento de to
das as correntes de opinião p6blica no plano político na
cional, respeitadas as tradições do povo brasileiro, bem 
como o acesso dos candidatos aos meios de comuni
cação, de forma a não permitir o -pré-domínio do poder 
económico; 

b) eleições díretas para Presidente da República. A 
Maçonaria ensina que todo o poder emana do povo e, 
em seu nome, ê exercido. 

III- Dh·ida Externa: 

a) o seu volume excede a capacidade de amortização 
da nossa economia, de_ nada valendo as medidas artifi
ciais creditícias que, sem alívio dos PeSã:dCIS' encargos que 
suportamos, inclusive boa parte caindo sQbre os traba
lhadores de mais baixa renda, apenas servem aos interes
ses dos credores, eternizando uma dfvida que, como a 
teia mitológica, qu<rnto mais se paga, mais aumenta; 

b) deve ser combatida e repelida pelo Governo brasi
leiro a taxa dos juros móveis que, de acessórios do prin
cipal, passam, incorporados a este e gerando sempre no
vos encargos, à deliberada exaustão de nossa economia 
enquanto sufocam a nossa capacidade produtiva; 

c) hã de se reconhecer e, portanto, condenar a existên
cia de uma situação ecOnómica negativa, agravada pela 
crise mundial que retorna, se instala e dissocia a ativida
de financeira da atividade produtiva, de tal forma que as 
operações-especulativas p-assam a ser mais vantájoSãS; 

d) em face de tudo isto, a Maçonaria eritendC que 
cabe ao Governo brasileiro adotar providências visando 
a acabar com este estado de coisas, admitindo a mora
tória como medida extrema; 

e) os acertos, acordos, convênios e pactos de natureza 
econômico-finaitceifã. devem Ser fifróadOS-COm mais rea
lismo, sem sujeição a critérios externos que interfiram na 
vida nacional e ameacem a sua soberania. 

IV- Dívida Interna: 

a) seu volume demasiadamente alto e de graves conse
qüências, em todas as atividades do País, está a exigir as 
seguintes medidas: · 

I - a necessária e urgente desdolarização da dívida 
interna; 

2 - cadastramento de todos os credores internos-do 
País, para sua identificação. 
V - Outras medidas: 

a) saneamento do Sistema Financeiro, desviando-se 
os recursos das atividades especulativas para o investi
mento produtivo, em ambos os setores: público e priva
do; 

b) substituição gradativa da exportação de matérias
primas,. s-empre pi--acurando ilgrC:gar mão-de-obra ao 
produto a ser exportado; 

c) a polftica do índio deve ser consider-ada com :Serie
dade. Deve ser garantida a terra que lhe pertence e que 
deve ser assegurada pelo Estado, bem como a manu
tenção da sua cultura, sem interferência de organismos 
estrangeiros; 

d) moralização urg·e-nte das atividades financeiras li
gadas a poupança e seguros, de tal sorte que seja possível 
reduzir-se ao mínimo o prejufzo dos poupadores e dos 
segurados, mais pelas exigências de garantias das pró
prias instituições de mercado, do que da Nação; alêm da 
severa punição dos responsáveis por quaisquer desvios; 
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e) orientar a administração no sentido de proibir a 
aplicação de recursos públicos em obras suntuosas, t;.m 
detrimento da comunidade, e coibir o abuso e a malver
sação do dinheiro público; 

f) a questão do Nordeste não pode continuar sendo 
tratada com enfoque apenas regional. :t: um problema 
nacional e que exige providências _de ordem política. 
Torna-se necessâri:i a urgente definição de prioridade 

-para o Nordeste, evitando que o dinheiro do País seja 
gasw apenas em soluções paliativas, que não resolvem a 
situação glObal. Alêm dos poços artesianos, os estudos 
de irrigação do Nordeste, alguns já concluídos, devem 
ser executados dentro do menor prazo, como tambêm a 
mudança da política fundiária para a regiãõ, assentando 
trabalhadores rurais sem terra; 

g) mobHização nacional contra o analfabetismo e 
maior percentual de recursos para a educação, de mod~ 
que o Estado possa assegurar o ensino gratuito e de boa 
qualidade a todos os brasileiros; 

h) reforma agrária adequada a cada região, como for
ma de radicar ·a homem na terra e dar-lhe condições de 
trabalho; 

I) combate à carestia, com a diminuição das taxas de 
juros e in-vestimentos maciços em produtos essenciais à 
mesa do povo; 

j) retomada do desenvolvimento interno, com ofereci-
mento de emprego e salário justo; -

I) reforma da Legislação Trabalhista de m~do a esta
belecer as condições de greve, como .acontece nos demais 
países ciVilizados e democráticos; 

mr-política de iilcentivo à produção, com o estabeleci
mento de preços justos aos proqutos agrfcolas e imple-

- -inentação de controle da sua comercialização, de manei
ra que, entre o preço do produto fi,~taóo junto ao produ
tor e o preço final para o consum~dor, possa haver ape
nas os acrêscimos dos custos indis{}ensãveis à sua comer
cialização e do lucro razoável para esta atividade, elimi
nada, tanto quanto possível, a figura do intermediário. 

Conclusão: 

· Com este pronunciamento, procuramos alertar os diri
gentes de_ nosso País e o povo brasileiro para os assuntos 
que ·consideramos mais urgentes. 

A Maçonaria brasileira conclama os vãrios segmentos 
da sociedade, inclusive todos os Partidos Políticos, a re
fletirem sobre o momento por que passamos, e propo
rem alternativas válidas para a volta do País _à normali-
dade política e económica, que todos-almejamos e que 
virã decorrer basicamente de um entendimento nacional 
de alto nível. 

Brasília, II de outubro de 1983.- Jair Assis Ribeiro, 
Grão-Mestre Geral Grande Oriente do Brasil. 

Efi'O -que tiilha a dizer, Sr. Presidente (Mu!to bemt) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Para uma 
comunicação, concedo a palavra ao nobre Senador 
Virgflio TávOra. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA PRONUNCIA 
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - ~assa-se à 

ORDEM DO DIA 

--7\rãO -=-ha quorum para deliberação. 
Em conseqilência o Projeto de _Lei da Câmara n' 

110/83; o Requerimento n"' 793/83; os Projetas_ de Leida 
Senadn n's 280/83; 39, 70 e 21/83; e 337/81, todos pen
derites de votação, deixam de ser submetidos ao Ple
nãrio, ficando sua apreciação para a s_essão ordinária de 
amanhã. 
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O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- H:á oradores 
inscritos, 

Concedo a palavra ao nobre Senador Marco Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL PRONUNCIA DIS
CURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIOR· 
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Benedito Ferreira)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Aderbal Jurema. 

O SR. ADERBAL JUREMA (PDS- PE. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente e Srs. Senadores: 

Que as minhas primeiras palavras, nesta tribuna, se
jam pai-a enviar à famflia do nosso companheiro e Presi
dente Nilo cOelho- a nossa solidariedade, neste momento 
em que o Senador pernambucano guarda o leito, e que 
todos nós, homens de Partidos, quer do Partido da Si
tuação, quer dos Partidos de Oposição, estamos pedindo 
a Deus para que-s. Ex• se restabeleça o mais breve possí· 
veL 

Esta Casa e a outra conhecem a personalidade do Se
nador Nilo Coelho; por isso, não preciso me estender em 
cOnsiderações para dizer da falta que S. Ex• faz ao Cõll
gresso NaciOnal. Também quero dizer, aproveitando 
esta caixa de ressonância, que ê o Congresso Nacional, 
aos peTnambucanos e aos brasileiros que não se deixem 
levar por notícias outras que_ não os boletins médicos que 
haverão de ser publicados, porque S. Ex•, aCometido de 
infarto do miocárdio, está em tratan1ento, assistido pelo 
seu médico particular do Recife, que já aqui chegou, e 
também pelo corpo médico do Congresso Nacional. De 
maneira que qualquer notícia outra, que não a dada por 
esses médicos responsáveis pela recuperação, pelo trata
mento do Senador Nilo Coelho, pode ser leviana. S. Ex• 
está na UTI da Casa de Saúde Santa Lúcia e o seu estado 
de saúde é de inspirar, a todos nós, confiança em que ele 
poderâ, dentro de pouco tempo, voltar ao convívio do 
Congresso Nacional. 

O Sr. Hélio Gueiros- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ADERBAL JUREMA - Pois não. 

O Sr. Hélio Gueiros- Nobre Senador Aderbal Jure
ma, V. Ex•, nessa ocasião, fala como Líder do PDS e, 
pode ter certeza, também pela Liderança do PMDB. 

O SR. ADERBAL JUREMA - Agradeço a manifes
tação de V. Ex_~ 

O Sr. Hélio Gu~iros -:- A vida e a integral saúde do Se
nador Nilo Coelho, além de serem coisas queridas para 
os s~us familiares e am~os, ,são preciosas para o atual 
proCesso de aperfeiçoamento da democracia brasileira. 
Sei que não há homens insubstituíveis, mas, na realidade 
atual do Brasil, o Senador Nilo Coelho é uma peça im
prescindível ao bom desenvolvimento desse processo de
mocrático. 

O Sr. Alberto Silva -Sem dúvida. 

O Sr. Hélio Gueiros- De modo que a par dos votos 
protocolares do êxíto no tratamento de S. Ex•, o PMDB 

- faz fervorosos votos a Deus para que dos céus venha a 
-&ênção especial, para que Preserve a saúde e a vida de 

- Nilo Coelho, porque o Brasil não pode, nessa emergên-
cia, prescindir dele. Muito obrigado a V,_ Ex• 

-0 _ _sR. ADERBAL iUREMA - Inca;.poro o aparte 
de_V. Ex• no meu pronunciamento, apenas assinalando 
que a minha presença na tribuna, como v ice· Líder do 
PDS, não é para um registro protocolar e formal, de fa
to, todos nós estamos preocupados com a saúde do Se
nador Nilo Coelho, fazendo votos a Deus. como cris
tãos, para que ele se restabeleça prontamente. 
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O Sr. Marco Maciel- V, Ex' me permite um aparte? 

O SR. ADERBALJUREMA- Pois não, nobre Sena:
dor. 

O Sr. Marco Maclel - Caro Senador Aderbal Jure
ma, quero dizer, como acabou de afirmar o Líder do 
PMDB, Senador Hélio Queiras, que nós fazemos aqui os 
nossos melhores votos, para o mais pronto e ráPido res
tabelecimento do Senador Nilo Coelho, nosso compa
nheiro de representação de Pernambuco, nesta Casa, que 
tem tido, ao longo da sua vida pública, um notável de
sempenho, contribuindo assim para honrar e engrande
cer o nome de nosso Estado no cenário nacional. E, de 
mais a mais, como aqui foi salientado, a saúde de S. Ex• 
neste instante, nos é extremamente preciosa, por viver
mos um grave e dificil momento da história do País, por 
se encontrar S. Ex• numa função de extrema relevância, 
qual seja a de Presidente do Senado Federal. Por isso 
quero, associando-me às manifestações de V. Ex', fazer 
também minhas preces a Deus, para que o mais rapida
mente possível o Senador Nilo Coelho, completamen.te 
restabelecido, possa voltar ao nosso convívio e conti
nuar, assim, a representar, córho vem fazendo, com bri
lho, Pernambuco no Senado Federal, e a contribuir, 
como também vem prestando nesse sentido a sua melhor 
colaboração, para que o Pafs possa viver, em sua plenitu
de, um regime verdadeiramente democrático e possa as
segurar, assim, a todos os brasileiros o crescimento e um 
desenvolvimento que seja, de fato, síntese das aspirações 
de todos os nossos concidadãos. 

O SR. ADERBAL JUREMA - Agradeço ao meu 
companheiro de representação pernambucana, Senador 
Marco Maciel, a sua partipação neste meu pronuncia
mento. 

E, Sr. Presidente, disse eu, há pouco, que não era pre
ciso eu me estender sobre a personalidade de Nilo Coe
lho que todos nós conhecemos, desde a sua vida de De
putado estadual, da região do sertão de Pernambuco, 
Deputado federal em vãri~s legislaturas, Secretário que 
foi da Câmara dos Deputados, Governador de Pernam
buco e, por fim, Senã:Oor -da República, onde aqui foi 
Vice-Presidente, foi Líder e agora é o nosso Presidente. 

De maneira que ainda pela manhã recebi um telefone
ma de Pernambuco, do Sr. Governador _Professor Ro
berto Magalhães, falando em nome de todos os pernam
bucanos - porque S. Ex• pode falar assim --pedindo 
que acompanhássemos, aqui, eu ·e o Senador Marco Ma
ciel, acompanhássemos o restabelecimento do Senador 
Nilo Coelho, e que dentro de_ pouco ele deveria também 
vir aqui fazer uma Visita-ao nosso Presidente Senador 
Nilo Coelho, que é hoje um dos líderes mais ilustres des
te País. 

Por isso, Sr. Presidente, eu pediria que, antes de que 
fossem publicadas as notas taquigráficas, a Mesa provi
denciasse o enviO das mesmas, aiiida hoje, à grande 
dama que é a esposa do Senador Nilo Coelho, D. Maria 
Tereza Coelho, pois certamente serã um conforto, nesta 
hora, que ela receba a cópia desses pronunciamentos, 
p~ra que tenha a confirmação daquilo que ela já sabe, de 
que nós, Senadores da República Federativa do Brasil, 
estamos todos rezando pela saúde do Senador Nilo Coe
lho. 

O Sr. Gabriel Hermes- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. ADERBAL JUREMA - Pois não. 

O Sr. Gabriel Hermes- Nobre Senador, V. Ex' real
mente usou a palavra numa hora oportuna. E quero ape
nas acrescentar a V. Ex' que, logo que tomei conheCi
mento da notícia, procurei o hoSpital para Saber maiores 
informações a respeito d3. -saúde do nosso ilustre e esti
mado colega Presidente desta Casa. E foi cOm muita sa
tisfação qtie vi a preOcupaÇão dos quantos já ali haviam 
chegado, não s6 colegas nossos, Deputados e Senadores, 
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corOo muitos dos que vivem nesta· cidade e que, à primeiM 
ra nptícia, acorreram ao hospital para levar, realmente, o 
conforto à família e fazer sentir ao nosso queridõ compa
nheiro Senador Nilo Coelho o quanto desejamos vé-Io 
restabelecido breve e o quanto ele é estimado por todos 
nós. 

O SR. ADERBAL JUREMA- Incorporo também a 
este final de discurso as palavras sensíveis do nobre Se
nador Gabriel Hermes. E insisto Sr. Presidente, em que 
sejam enviadas à D. Maria Tereza Coelho, que se enconM 
tra acompanhando seu marido na Casa de Saúde Santa 
Lúcía, as cópias taquigráficas do nosso pronunciamento, 
justamente com os apartes que estou recebendo nesta ho
ra. 

O Sr. Fábio Lucena - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ADERBAL JURE~A - Com todo prazer. 

O St;. Fábio Lucena- Nobre Senador, como primeiro 
orador do dia, eu me referi à questão de modo muito sin
cero e de modo muito emotivo. De sorte que eu gostaria 
que V. Ext, com a sua reconhecida generosidade, fizesse 
incluir, no corpo do seu pronunciamento, o teor das paM 
lavras que pronunciei por cerca das 15 horas e lO minu
tos do dia de hoje. Muito obrigado. 

O SR. ADERBAL JUREMA - Eu retransmito à 
Mesa o apelo do companheiro do _Amazonas para que 
fosse anexado ao meu discurso, com os apartes, o início 
do pronunciamento de S. Ex' sobre a doença do Senador 
Nilo Coelho. Dessa forma, acredito que tudo isso, sem 
dúvida, chegará, como uma mensagem, à ilustre família 
Coelho. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Benedito Ferreira)- Nobre 
Senador Aderbal Jurema, esta eventual Presidência, a 
exemplo de V. Ex', como de resto, tenho certeza, toda a 
M~sa Diretora, e os colegas aqui não presentes, todos 
nós estamos efetivamente preocupãdos, desejando o bre
ve e, se Deus quiser, pleno restabelecimento do Senador 
Nilo Coelho. E V. Ex' não tenha dúvida de que a Mesa 
envidará todos os esforços para o cumpiimC::nfo do seu 
requerime~tq, no menor espaço de tempo, como tam
bêm, dos apartes, para que cheguem à D' Maria Tereza a 
certeza do nosso apreço, a certeza da nossa estima e, 
sobretudo, a preocupação de todos nós com a recupe
ração de seu esposo. 

O SR._ ADERBAL JUREMA - Fico _tranqüilo porM 
que conheço a eficiência do representante de Goiás. 

O SR. PRESIDENTE (Benedito Ferreira)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Gabriel Hermes. 

O SR. GABRIEL HERMES PRONUNCIA DIS
CURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DOI 
ORADOR, SERÁ PUBUCADO POSTERIOR-, 
MENTE. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

_Alt,l!_vir LeaL- Mário Maia - Eunice Michlles
Gaivão Modesto-- Odacir Soares- Marcondes Gade-
lha- Milton Cabral -João Lúcio - Luiz Cavalcante 
-Passos Pôrto- Amaral Peixoto- Murilo Badaró
Jorge Bornhausen- Carlos Chiarelli- Õctavio Cardo
so. 

-O SR. PRESIDENTE (Benedito Ferreira) --Concedo 
a palavra ao nobre Senador Itamar Franco, para uma 
comunicação. 

Outubro de 1983 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB - MG. Para 
uma comunicação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Para me referir ao projeto que acabo de apresentar: 

.. Dispõe sobre a não aplicação dos Regulamen
tos disciplinarçs das Forças Armadas aos casos que 
especifica:,. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 Aos militares postos na reserva oure
formados não se aplicam os Regulamentos discipli
nares das Forças Armadas. 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3~" Revogam-se as disposições em con
trário. 

Justificação 

Com o presente projeto, objetivamos eliminar prátíca 
existente em nossas Forças Armadas, que vem causando 
distorções e, até, incentivando abusos, no respeitante à 
execução de certas normas disciplinares. De fato, quan
do o servidor, seja ele civil ou militar, passa para o regi
me de inatividade, embora alguns laços subjetivos de 

-vinculação com o Estado se mantenham inalterados, as 
prerrogativas da cidadania não podem sofrer restrições, 
sob pena de con-verter-se o aposentado ou reformado em 
elemento marginalizado na conjuntura da participação 
social. Neste ponto, o militar, talvez por cediço costume 
já sem razão nos dias atuais, mantêm-se vinculado a sis
tema disciplinar que invade e violenta as suas prerrogati
vas de cidadania, sobretudo os que incidem no campo da 
manifestação política. t comum vermos, ainda hoje, a 
aplicação de sanções disciplinares e preeminentes figuras 
de militares, já afastados do serviço ativo, pelo simples 
fato de, como cidadãos brasileiros, manifestarem~se 

sobre problemas políticos, económicos e sociais, encaraM 
das essas participações como críticas ao poder-dominan
te. 

Em verdad-e, essa ultrapassada praxe disciplinar só 
serve para enfatizar ainda mais como conotação polítiCa, 
nem sempre existente, intervenções-ditadas unicamente 
pela inclin8.Çã0- p"ãiriótica muito comum dos valorosos 
integrantes das nossas Forças Armadas. Não vemos, 
pois, nenhuma razão para que se continue a apliçar 
sanções disciplinares a militares postos na reserva oure
formados, ainda porque, além de condenável qualquer 
cerceamento da livre e responsável manifestação, pou~ 
quíssimo efeito exercem esSes pronunciamentos especifiM 

-canlenie nos meios militares, apenas pelo simples fato de 
provirem de ex-integrantes das Forças Armadas. Na 
_atualídade, o militar acompanha, como qualquer cida
dão prestante, o desenvolvimento da conjuntura nacio
nal, seja através do acesso que tem às fontes de pesquisas 
nos próprios setores militares, senão, iambém, por hltC:r
médio dos meios de comunicação em geral, formando as 
suas convicções da síntese desses acontecimentos. Não 
~eria, portanto, a simples opinião pessoal de um militar 
-reformado - ainda que desfrutasse do maior prestígio 
no âmbito das Forças Armadas - que viria alterar arrai
gadas convicções, atingindo a unidade dos setores milita
res e aineaçando a segurança nacional. 
_ ·AssiJ;U sendo, sugerimos, com_o presente projeto, are

vogação dãs normas que prescrevem a aplicação discipli
nar aos ffiilitares postos na reserVa ou reformados. 

e. este o projeto Sr. Presidente, que encaminho à Mesa 
DiretOra~ na esperança de que as Comissões ·Permãnen
tes da _Casa e o próprio PlenáriO do Senado, através de 
meditação e do estudo. venham a aprová-lo. Muito obri
gado Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Benedito Ferreira)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Raimundo Parente. 
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O SR- RAIMUNDO PARENTE (PDS - AM. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

O Município de Boca do Acre, localizado _no rio Pu
ros, no Amazonas, é uma unidade municipal do meu Es
tado que, como muitas outras, viVe- à mercê dos capri
chos do elemento dominador da minha região que é a á
gua. Na época da vazante, a sede fica entregue a um iso
lamento quase total, pois mesmo às_embarcações de pe
queno calado é muito difícil chegar a Boca do Acre, com 
os práticoS-de navegação fazendo verdadeiros malabaris
mos para descobrir os canais de navegabilidade, a fim de 
evitar, tanto quanto possível, os encalhes dos quais é tão 
trabalhoso sair, isso quando o barco não fica preso ao 
longo de vários- ineses, à espera da subida das águas. 

Esta. Sr.Presidente e Srs. Senadores, ê uma realidade 
tipicamente amazonense, cã~rãcterfsticas daquelas- p-ara~ 

gens longínquas, cuja tipicidade geofisica é tão desco
nhecida do resto do Brasil, cujas autoridades, em grande 
parte, não têm a menor idéia dos problemas e das dificul
dades enfrentadas por aquele povo sacrificado e sofrido, 
para quem a sobrevivência por ·si 56 já é um ato de he-
roísmo. -

Município cuja economia- está quase lrida ela calcada 
na produção extrativísta, Como a da borracha e a da cas
tanha, Boca do Acre produz ainda café, arroz, feijão, mi
lho e, em escla bem menor, os bortigranjeiros, além de 
uma florescente atividade pecuária. E toda essa pro
dução, Sr. Presidente e Srs. Senadores, fica sem con
dições de escoamento rió --período da seca, do mesmo 
modo que a cidade fica sem poder receber outros gêneros 
e outros artigos indiSpensáveis à sua própria vivência e 
manutenção, como aconteceu recentemente com os deri
vados de petróleo, cuja falta causou enorm~ prejuízos à 
comunidade, com a paralisação quaSe completa de ativi
dades essenciais, como ·a dos postos de saúde e das esco
las, onde o _trabalho era interrompido de quando em 
quando, em razão. da ausência da energia elétrica. 

Os empresários, os produtores, os comerciantes, os ci
dadãos de um modo geral, quando precisam ir a Ma
naus, para resolver qualquer problema, seja de saúde, 
seja referente a um financiamento ou ao fecham-ento de 
um negócio, são obrigados a fretar um tãxi aéreo gastan
do somas fabulosas, para ir primeiro -a Rio Branco, capi
tal do Estado do Acre, onde então ê possível tomàfllm 
avião de grande porte para empreender o resto da via
gem. 

E tudo isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, pode ser 
evitado facilmente, poupando-se mais esse sacrifício a 
uma comunidade cuja vida, em si mesma, já ê sinôniino 
de sacrificios os mais ingentes. Basta, apenas, reparar a 
rodovia Boca do Acre-Rio Branco, BR-317, e todo esse 
martírio cessará. Com essa estrada pron(a, o escoamento 
e a importação de produtos e gêneros far-se-ã-ilti'avês-de
la, durante a vazante, evitando-se o isolamen~o dramáti
co da cidade, eis que Rio Branco passará a ser alcançada 
por via terrestre, fato que contribuirá em muito para a 
normalização da vida comunitária ein Boca do Acre. 

Por· isso, apelo ao Exm'1 Sr. Ministro dos Tran_sportes 
no sentido de qu_e seja concluída, o mais rapidamente 
possível, a rodovia Boca do Acre-Rio Branco, conside
rando o caráter prioritário dessa obra, tão indispensável 
ao desenvolvimento daquele Município, que, sem ela, 
continuará sendo castigado por longos períodos de isola:
mento, de que resultam problemas, carências e sofrimen
tos de toda ordem. 

Do mesmo modo, apelo também a S. Ex• pãra que 
providencie a construção do porto de Boca do Acre, ten
do em vista que, ainda hoje, embora pareça incrível, as 
embarcações atracam n'o próprio barranco, com en-or
mes dificuldades para o serviço de carga e descarga, além 
do perigo permanente que isso repreSen1a para passagei
ros e tripulantes. 

Era o que tinha a dizer: (Muito bem!) 
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- O SR. PRESIDENTE (Benedito Ferreira) - Nada 
mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, 
designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

(Incluído em Ordem do Dia nos temos do art._51 § 3'1, 
in fine, da ConstituiÇão- 1• Sessão.) 

Votação, em t urna único, do Projeto de Lei da Câma
ra n'1110, de 1983 (n'1946/83, na Casa de origem), de ini-

__ ciativa do Senhor Presidente da República, que altera a 
Lei n'1 6.099, de 12 de setembro de 1974, que "dispõe 
sobre o tratamento tributário de arrendamento mercan
til e dá outras providências", e o Decreto-lei n"'1.8l 1, de 
27 de outubro de 1980, tendo 

PARECERES ORAIS, favoráveis, proferidos em Ple
nário, das Comissões: 

- de Economia; e 
- de Finanças. 

Votaçã9, em turno único, do Requerimento n'1793, de 
1983~ dO Senado·r Pedro Simon, solicitando, nos termos 
do art. 371, alínea c, do Regimento Interno, urgência 
para O Requerimento n'1784 de 1983, de autoria do Sena
dor Henrique Santillo, que solicita criação de uma Co
missão Especial Mista que deverá ser formada de 11 Se
nadores e 11 Deputados Federais, com vigência de 120 
dias, para discutir e avaliar aspectos do contexto econô
micO, social e institucional do País. 

3 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimen
tO In_terno), do Projeto de Lei do Senado n"' 280, de 1980, 
de autoria do Senador Itamar Franco, determinando que 
a Ordem dos Advogados do Brasil opine sobre a escOlha 
de magistrados que devem integrar tribunais com juris
dição em todo o território nacional, tendo 

PARECER, sob n<1 634, de 1983, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida

de, com voto vencido do Senador José lgnácio. 

Votação, em primeiro tUrno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimen
to Interno), do Projeto de Lei do Senado n"' 39, de 1983, 
de autoria do Senador Pedro Simon, que autoriza o Po
der Executivo a conceder um abono de emergência de 
70% (setenta por cento) para os servidores públicos fede
rais, e dá outras providências, tendo 

PARECER, sob n9 739, de 1983, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida

de. 

5 

Votação, em Primeiro turno (apreciação preliminar da 
coristitucionalidade e juridicidade, nos termos do art. 
296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do SenadQ 
n"' 70, de 1983, de autoria do Senador Nelson Carneiro, 
que estabelece critério e limite para os reajustes _dos 
preços de ingressos de jogos de futebol, tendo 

PARECER, sob _n'1 _738, de 1983, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida

de e injiiridicidade. 

6 

Votação, em primeíi"o tUrno (apreciação preliminar da 
consljtucionalidade~. Q_9S termos do art, 296 do Regimen
to Interno), do Projeto de Lei do Senado n' 21, de 1983, 
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de autoria do Senador Henrique Santillo, que dispõe 
sobre a redução do preço do álcool para venda aproprie
tários de veículos de aluguel empregados no transporte 
individual de passageiros, mediante subsídio, nas con
dições que especifica, tendo 

PARECER, sob n? 710, 1983, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida

de. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Sena
do n'1 337, de 1981, de autoria da Comissão Especial do 
Júri Popular, que altera dispositivo do Código de Pro
cesso Penal, tendo 

PARECER, sob n'1 741, de 1983, da Comissã.o 
-de Constituição e Justiça, favorâvel, nos termos de 

Substitutivo que oferece. 
(Dependendo da votação do Requerimento n'1 800, de 

198"3, de autoria do Senhor Senador José Ignãcio, de 
adiamento da discussão para o dia 27 de outubro.) 

O SR. PRESIDENTE (Benedito Ferreira)- Estâ en
cerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 20 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JO
SE LINS NA SESSÃO DE I/-10-83 E QUE, EN
TREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. JOSI!: LINS (PDS - CE. Pela ordem.)- Sr. 
Presidente, quero inform3.r ao nobre Senador Itamar 
Franco que a posição do PDS é favorável à aprovação 
da matéria constante do PLC ri<1 110, constante do item l 
da pauta de hoje. 

_O assunto já foi sobejamente estudado e a conclusão é 
que ele é, não só necessário, mas importante para o aper
feiçoamento do_mercado de leasing no País. 

Por outro lado, não compreendo como sendo o Sena
dor Itamar Franco contra o diálogo, passa a ser o pri
meiro a pedir a concordância da situação, quando o 
problema é do seu interesse. 

Era só o que eu tinha a dizer. 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
VTRG!LIO TÁVORA NA SESSÃO DE //-/0-83 E 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (PDS- CE. Como 
Lider, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

No dia 17 de setembro último o eminente Senador Ál~ 
varo Dias trouxe denúncia a esta Casa solicitan.do que a 
Liderança do PDS procurasse esclarecer o que havia 
acontecido de escandaloso no Projeto Barro Preto- pa
lavras -de S. Ex~ - •·onde o Condomínio, apoiado pela 
Cooperativa dos Produtores de Grãos Gerais Limitada, 
havia recebido do PROV ÁRZEAS um finaiJ.ciamento, a 
ser saldado em 1988, com juros altamente subsidiados, 
no Valor de I bilhão, 548 milhões, 101 mil, 369 cruzeiros, 
sob o n'1 EC82032". 

Acrescentava S. Ex• que "não foi apresentado um pro
jeto completo, apenas um anteprojeto elaborado pela fir
ma PATR1JME:C, à qual se ligam os seus beneficiários, a 
começar do Presidente _da Cooperativa, vârios dirigentes 
e membros do seu conselho fiscal". Mais adiante, "entre 
vários beneficiários, 32, 3 firmas e 6 pessoas 
apropi-iaram-se, pai vãriÕs movimentos finailceii'os de 
bastidores, da maior part~ dos recursos liberados". Em 
quase todas as súm ui as do Banco Central, fruto das suas 
inspeções, se lê: 

"a. falta de aplicação de recursos dos fins previs
tos consoante resultado da fiscalização efetivilda 
pelo agente financeiro em 20/12/82 e 11/3/83; 
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b. desvio de_ verba para finalidades alheias ao 
projet~." 

Mais adiante acres'.centava, "Sr. Presidente, esses da
dos constam desse docu~ento do Banco Central que 
chegou às nossas mãos". 

Prometemos a S. Ex' atender seu pregão. Aqui esta
mos com as expíicações necessárias e gostaríamos de 
dividi~las em duas partes: inicialmente a ação governa
mental; em segundo, considerações sobre o que é o Con
domfnio Barro Preto. I 

I. O financiamento foi concedido pelo Banco Nacio
nal de Crédito Cooperativo à Cooperativa dos Produto
res de Grão Geráii_ Ltd:a, situaQ.a no Município de 
Barreiras-BA, para repasse a cooperados sob ampar9 do 
Programa Nacional de Aproveitamento de VãrzeaS _
PROV ÃRZEAS. Tais cooperados, em número de 26, 
organizaramMse sob a_forrn_a do '_'Coildomíri.io Barro ~re
ta". 

2. O BNCC recebeu aprovação técnica para o emM 
preen-dimento de sistematização de várzeas, fornecido 
pela Gerência Técnica do Provárzeas, do Ministério da 
Agricultura, através do Ofício n9 019/82, de 22 de julho 
de 1982. 

3. Posteriormente, no dia 2 de agosto de 1982, o 
BNCC contratou a operação, num valor total de _Cr$ 
1.548.010.369,36, coin- base nas normas do Manual de 
Crédito Rural do Banco Central do Brasil, com a emis
são pela Cooperativa de Cédula Pignoratícia e Hipote
cãria e de Notas de Crédito -emitidas indívidualmente pe
los cooperados. 

4. As garantias da operação- estão constitUídas, aín
da, de: Hipoteca cedular de primeiro gr-ãu, de uma ãrea 
de 51.037 hectares, conforme registro no Caitól'fo de Re
gistro de Imóveis de Santa Rita de Câssia-BA, no livro n9 
3 folhas 159/161 V, matricula 1197. Hipoteca cedutar de 
primeiro grau, de área- de 28 mil hectares, situada no 
Município de Formosa_do Rio Preto- BA conforme es
critura registrada sob o n9 120197,1ivro n~> 2, no Cartório 
de Registro de Imóveis de Santa Rita de Câssia- Bahia.. 

5. A hipoteca do financiamento foi regjstrada no 
Cartório de Registro de Imóveis e Hipoteca da Comarca 
de Santa Rita de Cãssia- Ba, sob o número 544, em 25 
de agosto __ de 1982. 

6. Obedecendo ao cronograma de aPlicação de re-
cursos e ajustando-o às normas estabelecidas pelo Ma
nual de Crédito Rural do Banco Central, o -BNCC líbe-
rou somente uma parcela do financiamento, no valor de 
Cr$ 567.778.055,00, prevista no contrato assinado em 2 
de agOStO de 1982, para a efetl\r3,çãO doS trabalhoS preliR 
minares. As liberações da primeira parcela ocorreram 
nas seguintes datas: 

27-8-82 , . , . ~·~· ........ Cr$ 267.778.055 
13-9-82 , ·~· ........... , .. Cr$ 30.000.000 
29-9-82 ...•.......... _ ... Cr$ 75.000.000 
13-10-82 ······-·-········Cr$ 21.000.000 
21-1()-82 .... _. ·-···-"·~·-: ..... _ ... Cr$ 174.000.000 

............... ·~· .................. Cr$ 567.778.055 
7. Os juros do financiamento são os _fixados para 

operações do PROV ÃRZEAS, na região, ou seja, 35% 
a.a. 

8. O BNCC, na coildição de agente do PROV ÃRR 
ZEAS, cumpre e continuará cumprindo todas as exigên
cias do Manual de Crêdito Rural aplicáveis aos financia=
mentos concedidos através desse programa, o qual abri
ga a operação em lide de refinanciamento - junto ão 
Banco Central do Brasil. 

Aqui entra o BanCo Central. 
9. Em 26-4-83, o Banco Central desclassificOu a ope

rução em vista, entre outras razõt<S, do atraso na ímplanR 
taçào do projeto, e das infringências contidas nas Súmu
las de irregularidades, exigindo ressarcimento dos recur.
sos, o que foi efetivido pelo BNCC em 28.4.83. A im
plantação do projeto passou então a ser feita sem Iibe-
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rã.Ções adicionais por parte do BNCC, e os re-Cursos jã 
desembolsados passaram às taxas de mercado. 

-10: Ant"eriormente, em 24M3-83, o BNCCjá notificara 
à Cooperativa e aos Condóminos, -iffeglilãiídãdes assi
naladas em relatório de fiscalização, exigíndo, no prazo 
de 30 dias, esclarecimentos necessários. Como pode ser 
comprovado Q BNCC jã havia tomado as medidas legais 
estabelecidas no MCR 2-2Rll, e havia anteriormente sus
pendido as liberações das parcelas subseqüentes. 

11. No período de 8 a 10-8-83 
BNCC/BC/EMBRATER realizaram fiscalização con
junta, afim de constatar o andamento do projeto 
verificando-se que foram concluídas- obras em montante 
equiValente a 27% da liberação. 

12. O BNCC enviou aos participantes do .. Con-
--dom(nio Barro Preto" as Súmillas de irregularidades 

aqui apresentadas pelo eminerite SenadO~· Álvaro Dias, 
verificadas pelo Banco Central para que o agente possa 
verificar as penalidades porventura·aplicãVeis aos condó
minos em virtude das irregularidades ali apontadas, à luz 
de suas respostas e explicações. 

Em síntese, o Condomínio Barro Preto não agiu den
tro dos compromissos do contrato assumido. O Banco 
Central, parte no asusnto, fez a inspeção, verificou a irre
gularidade, notific_ou o Banco de. Crédito Cooperativo, o 
refinanci<i.mento que haviã feito ao Banco de Crédito 
Cooperativo, no momento, ac"iona os diferentes 
membros deste Condomínio._ MaiS ai_nçl.a, está ele _garan
tido, por aquelas duas hipotecas, que atrãs foram men
cionadas, em valor bem superior a parcela desembolsa
da. 

Gos-tãrfamos., então, agora, jã que _siOteticaníente, 
como ê nosso hábito ter dado notícia e respondido ao 
eminente Senador pela: Paraná, todas as providências to
madas, e outros aditamentos lhe forneceremos à pro
porção que às nossas mãos chegarem, abordar algumas 
considerações sobre o Coridomíiiiõ Barro Preto: 

l. Em fevereiro de 1982, o Senhor José Raul Alkimin 
Leão procurou a Coordenadoria Geral do i>ROV ÃR
ZEAS, no Ministério da Agricültlira,parã-Saber da pos
sibilid3:d.C--do àproveitamento de terias situadas no-no~ 
roeste da Bahia para fins agrícolas e de ·acordo com as 
condições estipulad§!S pelo referido_ program_a. 

2.. Com_ Q objetivo de orientar o Sr. Raul Alkimin, a 
Coordenação do PROV ÃRZEAS envio~ à região o es
pecialista Ernst Lamster, o qual sobrevoou as terras 
compreendidas entre os rios Sapão e Preto e a linha diviM 
sóriã caril o Estado de Galãs, onde o mencionado espe-. 
cialista avaliou a existência aproximada de 50.000_ ha de 
várzeas irrigáveis por gravidade, desde que devidamente 
sistematizadas. Este método de irrigação_é dos mais eco-

~- nômicos, tendo em conta a eliminação dos gastos çom 
___ energia, na condução da água. 

Chamamos a atenção dos Srs. Senadores que realmen
te a-extensão de (erra, após essa verificação aérea, se con-

- firmou- e foi objeto até de CPI na Assembléia Legisla
tiva da Bahia - muitíssimo maior; isto é, aquela terra 
que foi dada como garantia ao BNCC, pelo empréstimo 
feito via PROV ÃRZEAS, é muitísismo maior do que 

. conSta riã.S próprias escrituras,jã que deHmitadã. por rios 
naturais e pela fronteira do Estado dC:_Goiás, limites es
ses, lindes, que não podem ser discutidos. 

3. Na ocasíão, não -havía PoSsibilidade de percorrer a 
área por via terrestre, devido a falta de acesso à mesma. 

A opinião do especialista era, entretanto, tavorávet ao 
emPTeendimento, desde que tivesse início cóm u-mã. expe
riência de 200 ha para que fossem conhecidas as reais 
possibilidades do projeto. 

4. Dada a infra-estrutura necessária à ocupação e ma
nejo da área, o Senhor Raul Alkirriin sugeriu que o pro
jeto abrangesse, inicialmente, no mínimo 5.000 ha para 
que houvesse viabilidade económica. Eram necessárias 
estradas de acesso, estradas internas, construção de ca-
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sas, galpões, alojamentoS pata opeiârios e campo de 
pouso para avião (este necessário ao râp[do transporte 
de peças de reposição de máquinas), deslocamento de en
genheiros e outros técnicos que deveriam assistir, perio
dicamente, ao projeto. 

5. Como o Ministério da Agricultura só admitia a ârea 
máxima de 500 ha por mutuário, o Senhor Raul ideali

-ZOU a constituiçãO de um condomínio com 26 sócios e 
192,30 para cada um, perfazendo a área total aproximaR 

_ da de 5AOOO ha.. éom o módulo aquém de 200 ha por con
dômino, ficou dispensada a análise técnica Por pãrte do 
PROV ÂRZEA/MA;jã que, segundo as normas do Pro
grama, a obrigatoriedade de análise prévia somente 
acorre em projetas acima de 200 ha, por mutuário/ano. 

Abaixo de 200 hectares, a responsabilidade de análise 
dos projetas não cabe ao Ministério da Agricultura, mas 
sim, tão-Somente ao agente financeiro. 

Isto é, houve R:inda uma sobreposição de cuidados. 
Além do projeto de_ açào do agente financeiro, houve 
também a supervisão do PROV ÃRZEAS. 

6. Organizado o Condomínio Barro Preto, este contra
tou a PATRUMEC, empresa especializada em sistemati
zaÇão de várzeas, para a elaboração e acompanhamento 
âa :execução do J?roJeto, ao preço ajustado de Cr$ 

- 69.962.199,00 (séSsenta e nove milhões e novecentos e 
ses-senti e dois mil e cento e noventa e nove cruzeiros). 

7. A PATRUMEC elaborou um projeto o qual foi 
apresentado ao BNCC. O então Superintendente do 
PROV ÂRZEAS/MA junto aõ BNCC, Dr. AfoiiSO Vi
lella Bonillo, de posse do projeto elaborado pela PA
T~UMEC, entendeu que, para maior segurança do em
PreendíiT:ientO, deveria ouvir o parecer técnico do PROR 
VÁRZEAS/MA, embora fosse o mesmo dis:Pensãvel, de 
acordo Com as normas do programa, porquanto o proje-
to estava dividido entre 26 condóminos, com ãrea infe-
rior a -200 ha para cada um. 

O projeto- foi analisado tecnicamente e mereceu o en
quadramento, dada a importância do mesmo quanto as 
possibilidades para a produção de alimentos básicos, 
uma vez que o potencial da área é de aproximadamente 
50.000 hectares de várzeaS irrigáveis, das quais a nlaior 
parte por gravidade, 

O Projeto propunha a sistematização inCial de 5.000 
-hectai-6s, sendo o custo por hectare sistematizado de CrS 
309.600,00 cu.stO esse bastante_ razoável, estandO COm
patível com a média nacional. 

O potencial de ~árzeas da ãrea devidamente cultivado 
terá grande significância quanto sua participação na pro
dução agrfcola nacional, pois, 50.000 hectares irrigados 
em 2 safras/ano valem no miníma 200 rriil hectares cpm 
cultivo convencional (não irrigado) o que representa cer-
ca de 4% da área cultiv~da no Brasil. -

Entretanto,-;_ eC{"~ipe técnica do PROV ÁRZEAS/MA, 
ao mesmo tempo que aprovava o projeto, sugeria que o 
mesmo fosse mais detalhado, procurando-se com isso 
oferecer a melhor cobertura têcniea possível ao con
<k>mínio e aos agentes financeiros. 

Em 10-8-82, o BACEN/DERUR dava ciência ao pro-
--várzeas"MA do pedido do BNCC da dotação de Cr$ 

1.548.101.309,00 para a CooperatiVa dos Produt_o_res de 
Grão dos Gerais Ltda, Baía, para uma ãrea total de 
5.192,3 hectares, visando a sua sistematiZação e drenaR 
gem. 

8. O PROV ÃRZE:AS/MA, após analisar- o projeto 
pela sua gerência técnica, encarilinhou ao então Superin
te:ndente do PROVÃRZEAS no BNCC, Dr. Afonso 
VillCl~ Bonillo, em 22-7-82, o ofício n9 19/82 do teor se-
guinte: 
-"Senhor Superintendente 

Informamos a V. S• que esta Gerência concorda .com a 
solicitação de financiamento feita para o Projeto do 
Condomínio Sarro Preto, cujo cronograma físico finan
Ceiro por n-ós solicitado à Empresa responsãvel pelo pro
jeto, segue anexo. 
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Assim, no nosso entender, as parcelas subseqUentes se
riam liberadas em função dO desempenho das obras refe
rentes a primeira etapa de trabalho. 

O Sr. Passos Pôrto- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. VlRG[LIO TÃ VQRA - Com prazer. 

O Sr. Passos Pôrto- Nobre Senador Virgílio Távora, 
inicialmente congratulo-me com V. Ex• pelo seu cuida
do. Em ouvindo denúncia de um ilustre Senador da Opo
sição, V. Ex• tomou as providências para que tudo fosse 
esclarecido. Esta é uma PrátiCa- qUe deveria transformar
se em norma permanente da Liderança do Partido do 
Governo, pois a cada denúncia a Nação esperã. que haja 
uma explicação, por parte do Governo, dos motivos que 
originaram tal denúncia. A Nação gosta de saber onde 
estão sendo aplicados os seus recursos. Eu, particular
mente, fico muito feliz, no caso, porque fica ressaltada a 
seriedade técnica e administrativa do PROV ÁRZEAS, 
que ê um Programa criado pelo honrado Ministro da 
Agricultura, Amaury Stâbile e que tem prestado grande 
serviço ao desenvolvimento _da agricultura em nosso 
País. Sabemos muito bem quanto é importante o apro
veitamento das vârzeas no Brasil, visto que, com elas, é 
possível fazer-se agricultura em dois períodos, usando as 
diponibitidades hídricas da ârea. No caso do Condomí
nio Barro Preto, ârea abrangida por um do& subafluentes 
do Rio Grande, que é afluente do São Francisco, no rio
roeste da Bahia, nessa área pode ser feita a irrigação por 
gravidade, o que vale dizer, com poucos recursos de im
plementação é possível ter-se_·duas_safras em um ano. La
mentavelmente esse condomínio não cumpriu os deveres 
para com a Carta de Crédito Rural do Banco do Brasil, ..,. 
as normas indispensáveis a esse tipo de financiamento. 
Ressalto o cuida_d_o _de V. Ex' de trazer à Casa resposta 
ao discurso do nobre Senador da Oposição. Por isso, 
congratulo-me com V. Ex' e apelo para que, em outras 
oportunidades, a cada denúncia, O nosso Partido,_a nos-
sa Liderança traga a plenârio as razões que justifiquem 
se a denúncia é procedente ou improcedente. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Eminente SeriaOor 
Passos Pôrto, agradecemos o aparte de V. Ex' e gostaría
mos de cientificá-lo, pelo menos de nossa parte tem sído 
este o procedimento, ainda mais porque, no caso, a Opo
sição estava com a razão, e tanto estava com a razão que 
o BNCC está acionando todos os 26 condôminos do 
Condomínio Barro Preto. 

O Sr. Fábio Lucena - Permite V. Exf um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. VIRGfLIO TÁVORA- Pois não. Com pra
zer. 

O Sr:. Fábio Lucena- V. Ex' percebeu que, desde que 
assomou à tribuna, fiquei sentado, absolutamente atento 
ao seu pronunciamento, não apenas pela importância de 
que se reveste, como, por se tratar de reposta à denúncia 
de um colega, o Senador Álvaro Dias, do Paraná, que se 
encontra ausente. Essa denúncia foi feita nos idos de 
maio~. 

O Sr. Virgílio Tá\'ora- Perdão. 17 de setembro. 

O Sr:. Fábio Lucena- Desculpe-me, confundi-me com 
a denúncia da CAPEMI. 

O SR. VIRGfLIO TÁVORA- Não. Esta daqui
permita-nos que expliquem a do Barro Preto foi 17 de se
tembro. Já estamos com os dàdos há algum tempo. 

OS~. Fábio Lucena- V. Ex• tem toda razão. Ao lou
var a atitude de V. Ex', porque se trata de uma satisfação 
ao Senado e à Nação sobre esse rumoroso caso, anotei 
que V. Ex• está disposto também a oferecer ao ilustre Se-

nadar Álvaro Dias outros elementos a respeito do assun
~ : 

0 SR. VIRGILIO TÁVORA- Se não julgar estes su
ficientes~ 

O Sr .• Fábio Lucena - ... que lhe possam vir às mãos. 
Eminente Senador, de fato, são quase dois meses que se
param a alegação do Senador, quase um mês, aliás, da 
resposta que lhe é dada no momento por V. Ex•. 

O SR. VIRGlLIO TÁVORA - Eminente -Senador, 
contra-aparteando, não faz nem um mês. 

O Sr. Fábio Lucena- Falei quase um mês, perto de 
um mês. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Dois meses, disse·v. 
Ex• 

O Sr. Fábio Lucena -Muito tempo faz, nobre Sena
dor, dos escândalos da Coroa-Brastel, da Delfin, da Ca
p-em i, e até hoje a Liderança do Governo não agiu com a 
presteza louvável com que V. Ex• vêmMse comportando 
nesta tárde. Gostaria de endossar, com a permissão do 
eminente Senador Passos Pôrto, que igual comporta
mento tivesse a Liderança do Governo com relação a es
ses famo-sos escândalos da Coroa-Brastel, Capemi e Ou
tros, que são do conhecimento de todos nós. De qualM 
qtiei- sorte, -aceite V. Ex• da minha parte- ouvi atenta
mente, e não apenas ouvi, escutei o seu discurso em sua 
totalidade - aceite de minha parte as congratulações 
que por dever faço ao procedimento d~ V. Ex•, renovanM 
do o apelo de endosso ao aparte do Senador Passos Pôr
to. 

O SR. VIRGlLIO TÁVORA - Continuamos, Sr. 
Presidente, dizendo ao eminente Senador pelo Amazo
nas que justamente a Liderança, face a uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito que existe e a documentação 
fornecida já a nobre Oposição na Câmara, naturalmente 

__ deve ter achado _de melhor juízo esperar os resultados 
desta. O Uder Aloysio Chaves poderá explícar melhor. 

O Sr. Passos Pôrto - Permite V. Ex' um ap_arte? 

O SR. VIRGfLIO TÁVORA- S. Ex• é que poderâ 
dar ao nobre colega as razões por assim Proceder. Se este 
caso estamos respondendo, porque à época respondería
mos- sem fazer jogo de palavra- pela Liderança e nos 
comprometemos com o eminente representante do Para
ná de trazer as explicações necessárias. E as estamos 
apresentando aqui, sem ocultar coisa alguma. 

O Sr. Pãssos Pôrto- Nobre Senad9r Virgílio Távora, 
ajudando a V. Ex•, adianto ao nobre Senador Fábio Lu
cena, que, quanto ao episódio da CAPEM I, o nosso Ple
nário recebeu o Sr. Ministro Amaury Stabile, que aqui 
veio apresentar as razões do Ministério da Agricultura 
naquele evento. De modo que, em relação ao problema 
da CAPEM I, o Senado recebeu do Sr. Ministro Amaury 
Stabile todas as explicações sobre o processo CAPEM 1M 
TUCURU!. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Acrescentando, quan
to à Coroa-Brastel: Diligenciamos. O Senador Aloysio 
Chaves também assim procedeu, e a nobre Oposição, re
petimos através do seu Líder, recebeu uma documen
tação volumosa - aliás, dois- fascículos bem grandes, 
bem espessos- em que estavam consubstanciadas todas 
as informações sOlicitadas. 

O Srf Fábio Lucena- Nobre Senador Virgílio Távo
ra, c9m sua permissão e sua tolerância ... 

O SR. VIRGfLIO TÁVORA- Um momento nobre 
Senaâor. A luz vermelha da Mesa OQS_~dverte que nosso 
tempo está a se esgotar. Apenas acreditamos que, pelas 
razões atrás expostas a Liderança não tenha achado mais 
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necessário outras providências, já que existia uma CPI 
tratando na Câmara dos Deputados, do "afTaire", e ha
vendo sido entregue,- o que não era segredo a ninguém 
- toda a documentação solicitada sobre o assunto vir 
ainda discutí-la mais, não se afigurou providência de priM 
meira necessidade. Se o eminente Senador Aloysio Cha
ves achar conveníente;"não temos o menor ... 

O Sr. Fábio Lucena - Com sua permissão e tolerân
cia, Senador Virgílio Távora, socorro-me de sua resposta 
ao meu primeiro aparte para justificar minha posição ao 
eminente Senador Passos Pôrto, já que-por S. Ex' fui ci
tado. Tanto a exposição do Ministro Amaury Stablle 
não convenceu o Senado que a própria Câmara dos De
putados, a posteriori, e com o apoio da maioria do PDS, 
inStalou na Câmara a CP! para apurar responsabilida
des. 

O SR. VIRGfLIO TÁVORA- Vê V. Ex• que estão 
sendo apuradas. 

Continuamos, Sr. Presidente. 

Pelo conteúdo do supramencionado ofício fica claro 
que o PROV ÁRZEAS nada tinha a opor à solicitação 
do financiamento pretendido pelo Condomínio Barro 
Preto, porêm sugeria rigoroso acompanhamento dos tra
balhos e o detalhamento das obras a ser apresentado 
pela PATRUMEC Ltda, no prazo de 60 dias, a partir da 
liberação da parcela referente à elaboração do projeto. 
Portanto, o proj~to inicial feito pela PA TRUMEC foi 
considerado insuficiente nos detalhes, pela Gerência 
Técnica do PROV ÁRZEAS, razão pela qual foi solicita
do o necessário detalhamento, com o qual a PATRU
MEC concordou e firmou compromisso escrito para a 
entrega do projeto definitivo, no prazo de 60 dias, a par
tir de 21-7-82. 

O cronograma fisico-financeiro para o projeto não de
talhado, foi apresentado peta PATRUMEC e enviado ao 
BNCC, pelo PROVÁRZEAS/MA, como subsfdio para 
decisões daquele agente financeiro. 

9. Entrementes, segundo informações chegadas ao 
PROVÁRZEAS, o condomínio contratava a EMPROL 
(Empresa de Saneamento e Construções), para a implan
tação do projeto. 

10. Preocupada com a demora na apresentação do 
projeto definitivo, a equipe técnica do PROV ÁRZEAS 
visitou a área do prOjeto em nOvémbro de 1982, quando 
constatou que os levantamentos plani-altimétricos esta
vam bastante atrasados. A PATRUMEC justificava o 
atraso pela dificuldade de locomoção dentro da várzea. 
Era época das chuvas. 

II. Mais três visitas técnicas para orientação na ela~ 
boração do projeto definitivo, foram feitas pela equipe 
do PRO VÁRZEAS, resultando em importantes modifi
cações que vieram contribuir para a redução dos custos 
na sistematização da área. 

12. Em 15-3-83, a equipe técnica do PRO VÁRZEAS 
visitou o projeto, a pedido da Coordenação Geral, emi
tindo o laudo _seguinte: _ 

"O detalhamento das obras para subsidiar ade
quadamente essa Superintendência será fornecido 
pela PATRUMEC Ltda, no prazo de 60 dias, a par
tir da liberação do_s recursos da parcela referente à 
elaboração do projeto, conforme compromisso for
mal, pela mesma assumido, perante esta Gerência. 

Cordiais Saudações. -, Fábio de Novaes, 
Gerente-Técnico dQ PROVÃRZEAS Nacional." 

"PROV ÁRZEASfPROFIR/GETEC 
Laudo Técnico 
Projeto CondomÍnio Barro Preto 
Município: Formosa do Rio Preto - BA 

Senhor Coordenador Geral do PROV ÁRZEAS/
PROFIR: 

Conforme sua determinação procedemos vistoria na 
área do Projeto Condomínio Barro Preto, além de reu-



__ 4802 Sexta-feira 14 

niões técnicas com a adriiinistração do condomínio e em
pre.<;as responsáveis pela elaboração e implantação do 
projeto, em conseqüência do que alinhamos os seguintes 
comentários: -

I. Trata-se de projeto.de significatiVa importância 
para o ,Programa, pelas SU;ls dimensões, fator de pro
moção do desenvolvimento de região carente, grande po
tencialidade em várzeas e altiplanos, desafio de seu as
pecto Inovador no que respeita a exploração em con
domínio e posição priVilegiada, na quadrijunção dosEs
tados da Bahia, Goiás, Piauí e Maranhão. 

2~ A administração do condomínio demonstrou per~ 
feito entendimento do problema e das -responsabilidades 
inerentes ao empreendimento. Da mesma forma, a em-
presa Z.esponsâvel pela elaboração do projeto assim 
é'?mo a empresa executora, se entenderam no que respeí
ta aos desdobramentos das ações e seqifências de Obras, 
capazes de recuperar o desenvolvimento do projeto. 

3. A presença de apreciável contingente de máqui
nas, equipamentos, veículos; pessoal técnico, assim 
como estradas (380 km), pistas de pouso, galpões, ofici
nas, escritório, canteiro de obras; postos de abasteclrrien
to, recentemente ali implantados, demonstra a firme in
tenção de agilizar a execução de obras de forma a com
pensar e, mesmo, antecipar o prazo de implantação do 
projeto, única maneira ii nosso ver de completá-lo corri 
os recursos disponíveis. 

4. Tendo pois, em vista: 
a) as condições climáticas favoráveis, a partir de ago

ra até outubro; 

b) a presença de máquinas no local e a garantia dada 
pela administração, da incorporação de mais sete escava
deiras, totalizando 18, num valor equivalente a aproxi-
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madam~nte Cr$ 600 milhões de cruzeiros em equipamen
tos; 

ç) a prese!lça de razoável equipe procedendo a levan
tamentos topográficos complementares; 

d) ·a exiStência da infra-estrutura de apoio já meneio- • 
nada; 

e) a necessidade de se manter os custos originais do 
projeto a preços de julho de 1982, o que só será possível 
se a implantação do projeto ocorrer dentro do prazo 
contratual; 

f) o interesse da administração do condomínio e, ain
da no corrente ano, preparar cerca de 1.500 ha para 
plantio ao final do ano nas áreas menos desfavoráveis, 
necessitando portanto de trabalhos de revolvimento de 
terra a curto prazo, a serem desenvolvidos com recursos' 
próprios; 

g) a viabilidade técnica dessas operações nesse perío
do. 

Entende esta Gerência ser impreScindível manter 
apoio ao referido projeto para viabilizar o cumprimento 
do prazo de conclusão dos trabalhos, sem necessidade de 
ter-se que recorrer a outras fontes de financiamentos 
complementares, o que poderia ser uma exigência cOnse-
qíiente da não realização das obras nos prazos fixados. 

Concomitantemente, entende também esta Gerência. 
na eventualidade de adicional liberação de recursos por 
parte -do BNCC, caso aquele banco tonlC cim COnsid-e
ração o grande esforço realizado na ãrea do projeto para 
estruturar o apoio à obra, ser aconcelhável estabelecer: 

a) um esquema adequado de supervisão e acompa
nhamento das obras por parte desta Coordenação Geral 
em estreita articulação com o agente financeiro; 
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b) garantia subsidiária da empresa ex~Cutora -para 
cumprimento da obra nos prazos contratuais a ser acor
dado junto ao agente financeiro. 

Fábio de Novaes, Gerente-Técnico do PROV ÁR
ZEAS/PROFIR. 

O Sr. José Lins- Permite--me V. Ex' um aparte? 

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Com muito prazer, 
concedemos aparte a V. Ex' 

O Sr. José Li os- É para elogiar, Senador Virgflio Tá
vora, o trabalho de V. Ex•, minucioso, cuidadoso, com
pleto, que, certamente, esgotará as dúvidas que, por ven
tura, o nobre Senador a quem V. Ex• responde tenha 
sobre essa questão. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Esperemos que sim. 

O Sr. José Lins - E tenho certeza que se isso não 
acontecer, V. Ex' estará de novo presente' para 
complementá-la na medida do possível. Parabêns a V. 
Ex• 

O SR. VIRG(UO TÁVORA- Este oficio foi dirigi
do a S. S• o Sr. Dr. Afonso Vilella Bonillo, DD. Coorde
nador Geral do PROV ÁRZEAS/PROFIR - Minis
tério da Agricultura. 
-Entre 8 e lO de agosto de 1983, portanto, há dois me

ses representantes do BACEN, BNCC, e EMBRA TER, 
por iniciativa do Ministério da Agricultura, diri8:iram-se 
ao Condomínio Barro Preto para uma avaliação do pro
jeto. 

As conclusões dos representantes do BNCC e 
EMBRA TER foram as seguintes: 

1. As obras previstas no projeto perfaziam o total de 
CrS 187.064.402,00, a preços de agosto de 1982. 

DEMONSTRATIVO DAS OBRAS PREVISTAS E REALIZADAS 

Itens do Orçado Unid. 

Canal encosta externo m 
Canal encosta interno m 
Canal do Rio Sapão m 
Canal de Irrigação m 
CorisL de Barragens 
Tubos para Barragens 
Elab. Projeto 
Compostas pfBarragens 

Total 

(*) Cabe ressaltar que o projeto defmitivo ainda não 
foi entregue ao Banco. Apresentáram somente um ante
projeto. 

.. Em verdade tratava-se de projeto considerado defini
tivo pelo PATRUMEC mas não pelo PROVÁRZEAS 
que exigiu o necessário detalhamento." 

l.l. Relativamente a qualidade das obras realizadas, 
observamos: 

Os canais de encosta interno e externo foram executa
dos em secções trapezoidais e estão proporcionando uma 
efetiva drenagem da área. 

I• LIBERAÇÃO: 

Financiamento 
Quant. Valor Orçado 

Contratado Liberado 

116.500 203.875.000 163.100.000 163.100.000 
116.500 96.453.000 77.169.600' 77.169.600 

17.266 207.191900 165.752.144 165.752.1.44 
57.000 84313.440 67.450.752 "67.450.752 

04 24.289.200 19.431.360 19.431360 
90 540.000 432.000 432.000 
01 69.962.199 69.962.199 69.%2_199 
04 5.600.000 4.480.000 .4.48!f.OOO 

692.224.739 567.778.055 5§1.778,055 

A abertura do canal do riO Sapão, após dificuldades 
i~iciais- falta de má_quinas adequadas ao tipo de solo e 
experi~ncia da firma empreiteira- está sendo executado 
pela SANEBRÃS (Subempreiteira), que possui larga ex
periência. Atualmente, o serviço vem sendo executado 
em ritmo acelerado. 

2. _Constatou -aillda a execução das seguintes obras 
nâo previstas no projeto inicial, porêin necessárias à im
plantação do projeto: 

-Uma passagem elevada (250m comprimento/2m al
turaj5m largura). 

Recursos Reali- Valor Propor-
Próprios zado clonai ao 

Aplicados (%) Executado 

37.0f 75.600.000 

6.09 5.878.232 
16.23 33.623.972 

100 69.962.199 

27.03 187.064.403 

-56 km estradas internas patroladas (projeto). 

-Um campo de pouso, cjaproximadamente l.OOOm. 

- 800ha gradeados, sendo 500ha na área do projeto e 
300ha na ·periferia do projeto. 

-Apoio logístico: uma casa-sede com 700m 2 (cons
trução com fino acabamento), três alojamentos, um es-
critóriO~ uma cozinha e refeitório, dois depósitos de 
peças de reposição (Construções rústicas, cobertas de pa
lha de Buriti). 
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3. -Constatou a seguinte relação de máquinas e equi- ---
pamentos exístente na área: 

3.1- EMPROL 
-Sete escavadeiras S-90; 
-Duas escavadeiras CEM AG; 
-Cinco tratares de Pneu CBT; 
-Cinco tratares de Pneu MF, com implementas; 
-Uma Mercedez Benz 1519, com carreta e prancha 

baixa; 
-Um Caminhão Ford F-1000; 
- Uma Mercedez Benz 1113, cOnl caçamba; 
-Uma Pá-carregadeira CASE W.20; 
-Uma Patrol; 
-Duas CamiOi:letas Fofa F-100; 
-Duas Pick-up FIAT; 
- Uma FIA T Fiorine; 
-Uma Pick-up Ford F-1000; 
-Um Volkswagen 1300; 
-Uma Camionete Toyota; 
-Uma Kombi. 
3.2- SANEBRÃS (SubOmpreiteira da EM PROL) 
-Uma Draga Flutuante lO''; 
-Uma Mercedez Benz 1113; 
-Uma Mercedez Benz 608-D; 
-Uma Camionete ChiVrOiet C-10. 
3.3- PATRUMEC 
-Três Volkswagens 1300. 
4, Constatou a existência do seguinte contingente de 

pessoal, trabalhando no projeto: 
4.1 - EM PROL -
- Dois Engenheiros~Agrônomos; 
-Noventa OperárioS sfqualiticaÇãõ-Pio-fiSsional; 
-Quatorze operadores de escavadeiras; 
-Dez Operadores de tratar de pneu; 
-Quatorze motoristas. 
4.2 - SANEBRÁS 
-Vinte operários s/ qualificação profissional; 
-Dois TécniCOs de nível mêdio; 
- Um Engenheiro Superior. 
4.3- PATRUMEC- -
-Dois Engenheiros~Agrônomos; 
-Dez operários sjqualificação profissional; 
-Quatro Topógrafos. 

{Cópia da avaliação do Projeto em anexo) 
14. Em 29~-9~83 a PATRUMEC, há 9 dias, apresen

tou ao PROV ÂRZEAS o projeto detalhado, o qual após 
análise da Gerência Técnica do PROVÃRZEAS 
considerou-o satisfatório. 

Mais uma vez repetimos que o piojeto, no momento, 
está sendo executado, com aquela liberação feita que o · 
BNCC exige lhe seja devolvida, e com recursos próprios 
dos condóminos, jâ que o refinancianiento do B-anco 
Central do Brasil foi solicitado elo BNCClhe ser devolvi
do, porque no tempo da chuva, ao que informados esta
mos- e ai os diferentes membros do condomínio terão 
que dar as devidas explicações ao BNCC- os recursos 
alocados à obra foram desviados para outras ativida:deS: 

Estas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, as explicações 
que achamos por bem, inicialmente, dar em resposta às 
solicitações íeifas, neste Pfimário, pelo eminente Senador 
Álvaro Dias ... 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
beml) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
JOÀO CALMON, NA SESSÀO DE 11-10-83 E 
QUE, ENTREGUE À REVISÀO DO ORADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. JOÃO CALMON (PDS- ES. PronunCia o se~ 
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Na tarde de ontem, tive oportunidade de sugerir que a 
Comissão Parlamentar de Inquérito sobre mercado fi
nanceiro, criada em 1980, fosse reatiVada a fim de incluir 
a investigação ampla e profunda do caso Coroa-Brastel, 

qUe representa o maior rombo da história do mercado fi~ 
nanceiro em nosso País. - --
--Esse assunto tem sido itmplamente focalizado pelos 
principais jornais do Brasil, não apenas O Estado de S. 
Paulo, como no episódio da dívida da Polônia com o 
Brasil, mas tambêm, Folha de S. Paulo, Jornal do Brasil, 
O Globo, Correio Brazi.liense; Jornal de Brasília, os prin
cipais órgãos da imprensa brasileira têm focalizado esse 
escândalo envolvendo uma quantia que representa 650 
milhões de dólares, ao câmbio de hoje. 

A revista Veja dedicou a sua reportagem de capa desta 
semana a esSe escândalo, sob o título: "Uma aventura bi
Iionária", que, a certa altura, revela: 

"A estimatiVa mais corrente aproxima~se dos SOO 
bi!hõt_:S de cruzeir9_s, um_a soma _monumental qual
quer que seja o metro utilizado_para medi-la. Equi
vale, por exemplo, à metade de tudo o que se arreca~ 
dou em 1982 com o IPI, o imposto federal que inci~ 
de sObre todos Os produtos induStfiais fabriCados no 
Pars ou iffipo"ftados - e corresponde a mais de 650 
milhões de dólares ao câmbio de hoje." 

Temos uma Oportunidade excepciorial-para apuração 
desse novo ·escândalo, porque a Comissão Parlamentar 
de Jn(juérito sobre merCaâo financeiro está ·~iriiticãinente 
desatiVada, desde novembro de 1981, quando ouviu um 
depoinlt!ili.6 do Ministro Delfim Netto. Durante todo o 
ano de 1982, talvez por causa das eleições, essa Comissão 

- -Parlamentar de Inquérito, que tinha como Presidellte o 
S.enador Ta.ncredo Neves, hoje Governador de Minas 
Gerais, não se reuniu uma só vez. Em 1983, essa comis~ 
são reuniu-se uma vez, em março, para eleger o Senador 
do PMDB que iria substituir o SenadorTancredo Neves, 
o nobre e combativo Senador José Fragelli. 

O Sr. Roberto Saturnino- Permite V. Ex• um aparte? 

=o-SR. JO-ÃO CALMON- COm o maior prazer, con~ 
cedo o aparte a V. Ex• 

O Sr. Roberto Satumino- Nobre Senador, estou ou
vindo V. Ex~ com atenção. Realmente, V. Ex~ tem abso~ 
luta razão em chamar a atenção da Casa para a dis
função dessa CP I. Essa Comissão, nobre Senador, foi re.. 
querida por mim, fui o primeiro signatário. 

O SR. JOAO CALMON - Parabéns a V. Ex• 

O Sr. Roberto Satumino- Participei das reuniões du
rante os meses em que ela funcionou. Lamentavelmente, 
não quero atribuir o fato que vou mencionar como causa 
da paralização do CPI, mas acontece que no primeiro se~ 
mestre de 1982 eu me licenciei, para me dedicar à minha 
campanha no Rio de Janeiro, para que o meu suplente, o 
Senador Ãlano Barcelos assumisse. Coincidiu esse meu 
licenciamento com a paralisação da CPI a que V. Ex• 
alude. Não quero dizer absolutamente que essa tenha 
sido a causa, é uma simples coincidência. Mas quero 
com isso, pelo menos, retirar um pouco da minha res
ponsabilidade, porque acho que todos somos responsá
veis pela paralisação desta CPI, que é de uma importân~ 
cia transcendent_a_l, porque poderia ter apurado e até an
tecipado muito de&ses casos que estão ocorrendo, como, 
por exemplo, esse monstruoso caso Coroa-Brastel, a que 
V. Ex• alude. De forma que eu lhe dou os meus parabéns 
e faço coro com V. Ex•, ao demandar, ao exigir a reati
V'aÇão dessa ComisSão -que está coristitufda, que rião foi 
dissolvida, que não apresentou suas -conclusões t! que é 
responsáveis pela apresentaç.ão do seu relatório perante 
esta Casa e a opinião pública nacional. 

ú sR: JOÃO CALMON - Esse caso da Coroa
Biastel tem Características realmente sui generis. Num 
certo momento, quando já estava evidenciada a situação 
desesperadora desse grupo, o Sr. Paim, que é o Oiretor
Presidente, pediu ao Banco Central um reforço, a toque 
de caixa, de quatro bilhões de cruzeiros. O funcionârio 
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d~ Banco Central encarregado- da área, mandou para a 
Coroa-Brastel cinco bilhões de cruzeiros_ Mandou um 
bilhão de _cruzeiros extras, que nem sequer tinham sido 
pedidos. Por outro lado, Ull).a das e~presas mais bem or
ga~jzadas deste Paíst que é a Companhia Vale do _Rio 
doce, que interessa vitalmente ao meu Estado, o Espírito 
Santo, também comprou, quando a empresa já estava 
em -situação delicada, "apenas" 7 bilhões e 600 milhões 
de cruzeiros ern letras da Coroa-Brastel, letras que eram 
frias, porque a Coroa-Brastel chegou a emitir mais- de 
450 bilhões de cruzeiros em letras sem cobertura, outra 
org~nização do meu Estado, O B~nco d~ Desenvolvi
mento do Espírito Santo, também entrou nessa operação 
duplamente fria, porque comprou letras frias da Brastel, 
no total de quase dois bilhões de cruzeiros. O Banco de 
Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo! Mais 
grave, mais comovedor do que esses episódios que já ci~ 
tei é-ú -prejuízo-que -milhares e milhares de brasileiros so~ 
freram, porque empregaram as suas economias na com~ 
pra de letras da Coroa-Brastel e agora não têm quase ne
nhuma esperança de reaver seu dinheiro. 

O Sr. José Uns - Permite_ V. Ex• 

O SR. JOÃO CALMON --Com o maior prazer, Se~ 
nadar José Lins. 

O Sr. José lins- Senador João Calmon, folgo em sa~ 
ber que V. Ex' reconhece que não foi só o Governo Fe
deral que mal interpretou a posição financeira-da Coroa~ 
Brastel. Poucos meses antes de se consumar esse escân~ 
dalo a que V. Ex~ se refere", a empresa tinha a maior coo
fiabilidade, pelo mengs esta era a opinião geral do mer
cado. Seria natural que muita gente se enganasse, dar os 
prejuízos a que V. Ex' alude. E o mal maior, certamente, 
foi a dificuldade que ela cdou para milhares de pequenos 
investidores. E para alguns grandes, também. Quando à 
sugestão de V. Ex•, para que a CPI do Mercado Finan
ceiro seja utilizada especificamente para análise desses 
problemas· para investigação sobre o caso Coroi=BraStel, 
eu acho que V. Ex• tem razão, embora essa CPI não te-
nha sido criada para investigar casos isolados. Seu obje
tivo é_ analisar a problemática do mercado financeiro 
como um todo, o seu problema institucional que é dos 
mais graves e dos mais sérios. Quero dizer a V. Ex• que 
eu sou o relator dessa Comissão. Que ela já ouviu a to
dos aqueles que deveria ouv!i-; seguil:do o seu entendi
mento e a sua decisão. Caberá agora ao Relator apresen
tar o seu parecer à base dos depoimentos colhidos. O ob
jetivo dessa CPI é uma sugestão ampla sobre a questão 
institucional do mercado financeiro, Nesse campo, po
rém, os fatos se precipitaram de modo visível: a evolução 
do sistema, com a identificação de seus pontos frágeiS, a 
questão do Banco Central, a questão do Banco do Brasil 
e tudo o mais. Desse modo o Relator quis deixar assen~ 
tar a poeira d-e tOdos esses atropelos para apresentar um 
parecer mais atUal e mais oportuno. O que disse Dobre 
Senador Roberto Saturnino também influiu. Os Senado~ 
res entraram naquela fase do processo eleitoral, o que, 
certamente, impediu a boa marcha da Comissão. De 
qualquer modo acho que esse é um problema a ser anali
sado junto com a Liderança do PDS, que tem maioria i1a 
Comissão, para uma deciSãO sObre a proposta de V. Ex• 

O SR. JOAO CALMON- Embora reconheça apre~ 
cariedade das certezas humanas, estou certo de que a li
derança "do Pos--van::oncordar, plenamente, diria até en
tusiasticamente, com a sugestão de utilizarmos a CPI em 
pleno funcionamento, embora em recesso já um pouco 
prolongadO, para ã- ãpuração do caso Coroa~Brastel. 

o· fato de V. Ex' ser relator é tão importante como ter
mos um· Seriador -VIgilante em relação ao interesse públi
co na Coniissão sobre a dívida da Polónia. Desejo aqui 
prestar um depoi~enio. A posição, a atitude, o desempe
nho dQSenador Virgílio Távora, que é o RelaiOr rlesta 
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segunda Comissãõ';-teffi sido irrepreensível. Quero pres~ -
tar aqui este depoimento, e irivoco o- testemunho do Se
nador Fábio Lucena, de que essa comissão especial cjue 
está investigando o caso da dívida da Polónia com oBra
sil, já popularizada como ''comissão especial sobre palo
netas", está batendo recorde em termos de atuação. Che
ga a ouvir, num só dia-, dois depoentes. Os Senadores 
Virgflio Távora e Fábio Lucena poderão confirmar: já 
ouvimos dez depoentes e há maís quiiiie que -serão ouvi
dos até o dia 23. De maneira que tendo um relator da 
mais alta categoria moral, politica e técnica, como O -Se
nador Virgílio Távora ... 

O Sr. José Lins- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOÃO CALMON - ... na área da divida com 
a Polõnia e tendo V. Ex• como relator dessa Comissão 
Parlamentar de Inquérito sobre Mercado Financeiro, o 
PDS vai, cada vez mais, aumentar o seu crédito em face 
da opinião pública, porque, primeiro, a iniciativa da Co
missão Especial de Inquérito sobre a dívida da Polônia, 
eventualmente, por mero acaso, foi de um Senador do 
PDS, que aqui lhes Tala-neste nl.omento. Agora a suges
tão para a reativação da Comissão Pirlamentar de In-
quérito parte, também, de um Senador do_ PDS. 

De maneira que tudo está contribuindO para que a 
imagem do PDS, tantas vezes criticada, e às vezes injus
tamente criticada, não diria que seja reabilitada, porque 
não precisa de reabilitação,... - - -

O Sr. José Lins - É verdade. 

O SR. JOÃO CALMON- ... mas é um fator favorá
vel para nós, que integramos os quadros do PDS, que 
essa apuração sobre o escândalo da Coroa-Brastel seja 
enquadrada nessa CP I. 

Peço-lhe perdão, nobre Senador José Uns, para dar o 
aparte,< em-primeiro lugar, já que -me havia pedido an-te
rionnente, ao nobre Senador Fábio Lucena. Em seguiáa, 
com o maior prazer, concederei o aparte a V. Ex.• 

O Sr. José LillS- Eu apenas queria dizer à V. Ex• 
que, quailto ao testemunho sobre o trabalho do Senador 
Virgílio Távora, V. Ex• não poderia esperar outra coisa. 
Era só istO. --

O SR. JOÃO CALMON- Realmente. Mas, em de
terminados casos, ser redundante ou pleonãstico não faz 
mal. 

Concedo o aparte, com muita honra, ao Senador Fá
bio Lucena. 

O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador João Calmon, 
eu aqui não mé encontrava nos tempos em que a impren
sa era proibida de levar ao conhecimento da opinião 
pública certos fatos escandalosos e hilariantes. Hoje, to
davia, não só o Congresso, mas- a Nação inteira tem 
acesso a esses fatos, como a esse que V. Ex• aborda com 
tanta propriedade. Hoje me parece que querem fazer da 
verdade aquilo que Drummond muito estranhava, ao di
zer que a verdade parece a nudez: nunca se enxerga, ou 
nunca se deixa enxergar as -duaS partes do corpo,--os dois 
lados do corpo. Observe que, em matéria de hilariedade, 
nunca se viu, pelo menos desde que aqui me encontro
V. Ex• por sua vasta experiência já deve ter visto muitas 
vezes - algo tão hilariante como o que presenciamos 
hoje na comissão das polonetas: o ex-Embaixador do 
Brasil, na França, declarou que as polonetas, as promis
sórias frias da Polônia fãi:em parte das noSSâs-reservas 
cambiais. Isso é impressionante, elas estão equiparadas 
ao próprio ouro, têm o peso de ouro. 

O SR- JOÃO CALMON- Como os dólares. 

O Sr. Fábio Lucena - Como os dólares. Então, em 
matéria de Coroa, não me parece que a BrasteT seja a 

maJS coroada. O mais coroado, de fato, é o Govern-o 
que, ao longo desses 20 anos, permitiu que essas co
roações todas fossem processadas. De sorte que, como 
comentavam V. Ex•s, no recinto da comissão das palo
netas, se essa CPI tivesse tido o seu andamento, com um 
relator que se espelhasse no eminente Senador Virgflio 
Távora, confirriiar-se-ia isto, disse o Senador Roberto 
Saturnino, e teríamos evitad-o; através.do"Congre.Sso Nã
cíonal, a seqUência, a ellxurrada desses escândalos todos, 
cujo fim parece o Dia do Jufzci Que não se sabe, se algum 
dia chegará. Desculpe-me tê-10 interrompido. 

O SR. JOÃO CALMON- Foi um prazer ouvir o seu 
precioso aparte focalizando o depoimento do Embaixa
dor Botafogo Gonçalves. 

Neste mesmo plenãrio, o nobre e combativo Senador 
Roberto Saturnino proferíu um discurso dedicado preci
samente ã.o problema criado com o-estouro da Coroa
Brastel. Depois desse discurso, qui não teve repercussão 
na imprensa, não foi dado nenhum passo concreto_ para 
a elucidação desse rombo que é o maior da história do 
mercado financeiro do nosso País. Eu leria mais um pe
queno trecho da reportagem, que me parece de extrema 
gravidade: 

.. 0 primeiro sinal do enfarte fatal surgiu no dia 
31 de maio passado, quando Paim pediu 25 bilhões 

~ de cruzeiros ao governo para tentar manter-se à to
na. A maneira como seu pedido foi tratado mostra 
_que -â·reputação da Coroa junto à administração fe
deral, ainda ali, estava de pé. Neste dia estavam reu
nidos no gabinete do Ministro Delfim Netto seu co
lega Ernane Galvéas, Langoni e Meirelles, para um 
longo dia de debates em torno do open market - o 
tema da reunião era outro. A reunião, iniciada de
pois do almoço, foi interrompida às 20 horas para 
um intervalo de descanso.- Veja como esses dedi
cados servidores da Nação trabalham atê tarde ... As 
20h30 Delfim abriu a porta de seu gabinete, contí
guo à sala de reuniões, e chamou Langoni e Mei
relles. "Acabo de receber um telefonema do Paim 
dizendo que estã sem condições de fechar sua po
sição de hoje", informou Delfim. "Vocês me cuidem 
por favor desse assunto". O pedido de socorro teria 
sido articulado por Álvaro Armando Leal, consul
tor de Paim há sete anos e ex-sóCÍQ do secretário
geral da Secretaria do Planejamento, Jos-é Flávio 
Pêcora, na Pêcora e Leal Associados, empresa tam
bém envolvida nas denúncias de irregularidades no 
comércio entre Brasil e Polónia." 

O Sr. José Lins - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOÃO CALMON- Um instante, nobre Sena
dor. Permita-me apenas conduir a leitura dcite trecho. 

"Ao depor no Senado, na semana retrasada, Leal 
sustentou ter sido o intermediário, a pedido de 
Paim, da ajuda de emergência dada pelo Banco 
Central à Coroa." 

O Sr. Annando Leal declarou à Comissão Especial 
sobre a dívida da Polônia, na presença do eminente Re
lator, o -Sr. Senador VirgiTio Távora, Sr. Senador Fábio 
Lucena e deste membro da Comissão EspeCial, que foi S. 
St, realmente, quem levou o Sr. Paim àquela reunião, 
porque ••o_ Sr. Paim não tinha condições físicas, nem 
mentais para formular um pedido de socorro". Então, o 
Sr. ~lvaro Armando Leal escoltou o Sr. Paim até essa 
reunião; e altas horas da noite foi recebido, e ajato foi li
berado um empréstimo da ordem de 30 bilhões de cruzei
ros, quando já era notória a posição de pré-falência da 
Coroa-Brastel. 

Com muitO prazer Ouço o aparte de V. Ex•, nobreSe-
rtlidor José Lins. 
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O Sr. José Lins - Apenas um reparo, Senador João 
cc{Jmon. É que em pri.meiro luga• eu acho que a ati vida· 
de privada - V. Ex• concorda comigo e merece de todos 
nós o maior respeitO - , uma firma de consultaria tem o 
direito de assessorar os seus clientes. o· mal não está aí, e 
V. Ex' certamente concorda comigo. Além do mais, o 
G(!verno não pode ficar proibido de escolher um homem 
d~ empresa privada para ser seu auxiliar, em qualquer 
cargo. É o caso do eminente Secretãrio-Geral da SE
PLAN, o Dr. José Flávio Pécora. Eleêum homem do se
ter privado que e.stâ prestando serviço ao Governo. Ele 
não era na ocasião sócio do Sr. Aramando Leal, como V. 
Ex• diz, segundo eu entendi. 

O SR. JOÃO CALMON- Em primeiro lugar eu re
produzi um texto. 

O Sr. José Lins- Sim. Pois ê como diz o texto que V. 
Ex' leu. 

O SR. JOÃO CALMON - Eu li "ex-sócio." 

O Sr~_Jo~ Lins- Acho que V. Ex• omitiu o "ex". 

O SR. JOÃO CALMON- Não Senhor: ''ex-sócio", 
conforme o texto de ••veja". 

O Sr. José Lins- De qualquer modo, acho que ex
sócio é bem diferente de sócio. Seria dificil de se entender 
que uma pessoa do setor privado não pudesse mais ocu
par um cargo de confiança do Governo. Acho que essa 
correlação aí, feita certamente... -

O SR. JOÃO CALMON - Pela revista. 

O SR. JOSt UNS- ... Pela revista e por outros que 
já o têm repetido muitas vezes é uma correlação que tem 
um efeito psicológico muito grande, mas que a meu ver é 
profundamente injusta e até prejudicial aos homens que 
fazem o setor privado. Era só o que eu queria dizer a V. 
Ex• 

O SR. JOÃO CALMON- Eu devo, a propósito do 
seu aparte, que me honra, apenas esclarecer um ponto: O 
Sr. José Flãvio Pêcora que não está crucificado aqui, está 
apenas sendo citado na reportagem de uma revista, real
mente ... 

O Sr.José Lins- Mas num fato que V. Ex• considera 
escandaloso e todos o co~sideram. 

O SR. JOÃO CALMON- Escandaloso é o que vou 
revelar agora: O Sr. José Flávio Pécora foi sócio do Sr. 
Álvaro Armando Leal nessa empresa de planejamento. 
Esclarecido esse ponto surgiu uma infonnação, na tribu
na do Senado, através do nobre Senador Fernando Hen
r]que Cariicisõ; chegou ao conhecimento do nobre repre
sentante de São Paulo que a esposa do Sr. Josê Flávio 
:Pécora continuava a fazer parte daquela firma de asses
soria. O Sr. Josê Flávio Pécora- permitam-me repC:tir 
- que não está sendo crucificado aqui, não está sendo 
nem sequer julgado, já que a Comissão Especial só pode 
fazer averiguações - quando o Sr. Álvaro Armando 
Leal compâreceu à Comissão Especial, descobri por aca~ 
so, fa_zen_dQ uma pergunta a_$. Ext que, realmente, o Sr. 
José Flávio Pécora não era mais sócio da firma; a sua ex~ 
celentissima esposa também não era mais sócia, mas que 
lá estavam ainda operando, trabalhando, o que não ~ 
proibido pela Constituíção da República Federativa do 
Brasil, dois filhos_ do Sr. José Flávio PêcQra. 

O Sr. José Lins - Permite-me V. Ex•? 

O SR- JOÃO CALMON - Pois não. 

O Sr. José Lins- Exatamente nesse ponto nobre Se
nador, quando V. Ex• reconhece que não é proibido pela 
Constituição, nem por qualquer lei, que acho essas ci
tações são maJ.dosas. A serem cobradas daqui por diante, 
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redundariam em prejuízos para o País e para o setor pri
vado. Cada ve;; que alguém fosse convocado de uma em
presa acabaria por dissolvê-la ou de impedi-la de traba~ 
lhar com o Governo. - -

O SR. JOÃO CALMON- Nobre Senador José Lins, 
apenas desejo acentuar mais uma vez o que está em jogo 
neste momento, ê o escândalo da Coroa-Brastel, é o pre
juízo imenso que milhares e milhares de brasileiros tive
ram com o estouro da Coroa-Brastel. Não estâ em julga
mento o Sr. José Flávio Pécora, nem membro algum de 
sua família. Nós, no Senado Federal, atravês da Comis
são Especial, estamos procurando fazer averiguações, 
coligir dados, sem procurar submeter nenhum desses 
participantes do episódio a qualquer julgamento. Esta
mos apenas colhendo informações, nada mais que isto. 

O Sr. Hélio Gueiros - Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. JOÃO CALMON- Concederei o ·aparte a V~ 
Ex• logo após ouvir o nobre Senador Roberto Saturnino, 
que já me havia pedido antes. 

O Sr. Roberto Satumino- Custa-me muito, nobre Se
nador, interromper o seu discurso. Quero apenas con
cordar com V. Ex• que não estamos aquijulgãriaô -peS
soas, mas julgando o procedimento de órgãos governa
mentais que têm, constituciOri"a.Imente,legalmente, ares
ponsabilidade de fiscalização sobre o mercado financei
ro. O Senador José Lins chama como justificativa para a 
ocorrêncía desses escândalos, na medida em que esses 
grupos tinham, no âmbito desse mercado, um conceito 
elevado, segundo a opinião dominante._ Só queria 
lembrar que esse mercado jã há muito vem apresentando 
sinais de que os conceitos que fluíam no seu interior não 
deixavam transparecer a realidade das coisas que aconte
ciam. Por isto essa CPI, que V. Ex• hoje ressuscita com o 
seu pronunciamento, foi criada porque nesse mercado fi
nanceiro, por exemplo, o Grupo Lume tinha um alto 
conceito e, de repente, se veiificOu qUe-por tráS de3sfi-iho 
conceito havia coisas esiranhas, irregularidades; assim 
como o Grupo Lutfalla tiriha grande conceito e, de re
pente, se verificou que havia, por trás desse conceito, ir
regularidades; assim como o Grupo Delfin e o Grupo 
Laureano, e agora o Grupo Coroa-Brastel, que também 
tinha um conceito elevado. Então, a Nação verifica per
plexa que o conceito que vige nesse mercado, para certos 
grupos, não corresponde abs.olutamente à realidade do 
conceito de idoneidade que todo cidadão comum tem na 
sua mente, no seu pensamento,. a respeito do funciona
mento dos difererites grupos do mercado financeiro. Daí 
a importância, a imprescindlóffid<i.ae do funCionamento 
dessa CP! para conferir estas coisas porque, nobre Sena· 
dor, quero dizer à Casa que tenho recebido informações 
de que há outros grupos, também d~;. "grande conceito" 
no mercado financeiro que estão cheios de irregularida
des. É preciso apurar isto. Acho que a iniciativa de V. 
Ex'", ressuscitando essa comissão é de importância fun-
damental porque há outros casos, outros escândalos em 
gestação e' é necesSário que nos dediquemos à sua averi
guação, antes que o montante desses passivos cresça, 
como vem crescendo de escândalo para escândalo, che
gando no máximo neste caso Coroa-Brastel. 

O SR. JOÃO CALMON- Muito obrigado. Sr. Pre
sidente, o nobre Senador Roberto Saturnino nunca- foi 
arauto de catástrofes. S. Ex• está fazendo essas advertên
cias, certamente baseado em fatos do seu pleno conheci
mento, ... 

O Sr. Roberto Saturnino- 0Jm toda certeza. 

O SR. JOÃO CALMON - ... de maneira que é um 
grito de alerta que será recordado quando um outro gru
po financeiro explodir neste País, até porque - e logo 

_J)IÃR!Cll~O CONGRESSO NACIONAL (Seção li) 

(;fi seguida darei-O aparÚ:: ao nobre Senador Hélio Quei
ras - estâ aqui uma confissão do Sr. Langoni, ex
Presidente do Banco Central: 

.. "b certo que, do começo ao fim, o drama da 
Cora-Brastel sempre teve a contracená-lo o próprio 
Paim, de um lado, e funcionários do governO~ de ou
tro. Mas se o autor individual do maior golpe finan
ceiro da história do país dificilmente conseguirá 
convencer no papel de vítima, também tornou:se es
pinhoso, para o governo, explicar como urna aven
tura destas proporções pôde chegar tão longe, fu
randO tÕda a bateria de controles do Esado sobre o 
mercado~. "Nosso calcanhar de Aquiles no. .. ''caso 
Cora-Brastel" foi a falta de fiscalização", reconhece 
CarloS Langoni, ex-presidente do Banco Central -

_ _ _ o órgão encarregado, justamente, de fiscalizar o 
mundo ítnanceiro,. "A verdade é que não tínhamos 
idéia do que estava acontecendo lá dentro." 

Neste momento é provável que o Banco Central do 
Brasil, também, não tenha idéia do que está acontecendo 
agora em outras organizações do mercado financeiros. -

O Sr. Hélio Gueiros- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. JOÃO CALMON- Com muito prazer, nobre 
Senador Hélio Gueiros. 

-O_ Sr. Hélio-Cueiros - ~ejo me reportar ao aparte 
do nobre Senador José Lins, que com muita habilidade 
quis distrair a Sua atenção e o rumo- do seu discurso. En
tão S. Ex~ fica s~ apegando, apesar de não ser bacharel, a 
essas preciosidades, a essas filigranas.~ "V. Ex• disse que ê 

- sócio, não é sócio, é ex-sócio". ora, Senador João Cal
mon, para mim tanto faz ser sócio, como ex-s6cio, é a 
mesmíssima coisa. Existe a vinculação, a intimidade, e, 
isto aqui no Brasil, de genrocracia, filhocracia, é comum 
demais. Se uma pessoa está legalmente impedida de fazer 
algum contrato ele coloca o filho, coloca o genro. No 
caso que V. Ex• citou acho extremamente suspeito o fato 
de o Sr. José Flávio Pécora ter sido ex-sócio. Na realida
de, permanece a união, permanece a vinculação; tanto 
mais quanto o crime &Ciia de tráfico de influências e, nes
te caso, tem que ser_ci:mdenado mais o lado moral, que o 
legal. -

O SR. JOÃO CALMON- Muito obrigado a V. Ex~ 
Desejo aproveitar a presença do nobre" Senador Ita

mar Franco no plenário, para prestar também uma entu
siástíCa -homenagem à sua ehciência e ao seU dinamismo 
à frente da comissão especial sobre a dívida da Polônia. 
Já prestei o meu dePoimento sobre o trabalho, realmente 
riiagnífíco, inexcedível, do Sr. Relator, Senador Virgílio 
Távora. Devemos1 também em grande parte, ao Presi
dente dessa comisSâo, o Títmo e a seriedade doS -tiaba- -
lhos. Ainda hoje vamos ter às 17 horas, a segunda reu
nião para colherri:tos mais u~ depoimento. A primeira 
reunião -de hoje -iniciOu às 9 horas. · 

Vou encerrar este rápido pronunciamento, renovando 
a minha profunda convicção de que. a Comissão Parla

--mentar de Inquérito sobre o Mercado Financeiro jâ esta
rã em pleno funcionamento na próxima semana. 

Ainda ontem, depois de fazer a descoberta, aqui no 
plenário, da existência dessa Comissão Parlamentar de 
Inquérito, tomei a liberdade de telefonar para o Senador 
José Fragelli, que se encontrava em Mato Grosso do Sul, 
tratando de alguns problemas urgentes. S. Ex~. ao t_omar 
conhecidmento, por meu intermédio, da possibilidade do 
enquadramento do escândalo da Coroa-Brastel na CPI 
sobre o Mercado Financeiro, declarou que não voltaria 
imediatamente a Brasília porque alguns compromissos 
realmente inadiáveis o prendiarn em Aquidauana, onde 
ele se encontrava, mas declarou que voltaria no próximo 
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domingo, e segunda-feira jâ est~ria tratando da convo· 
cação da <:;omissão_ Parlamentar de Inquérito. Conheço 
de longa data o nobre Senador José Fragelli e admiro a 
sua combatividade, o seu invejável espírito público. 
Além desse fato, há um outro que me: l_~a à convicção de 
que a Comissão Parlamentar de Inquérito do Mercado 
Financeiro estará em pleno funcionamento na próxima 
semana. 

Vimos, Sr. Presidente e Srs. Senadores, na semana 
passada, nossas galerias com algumas centenas de garim
peiros da Serra Pelada, algumas centenas de garimpeiros 
haviam se concentrado antes nas galerias da Câmara dos 
Deputados. Então, batemos um recorde, na história par
lamentar deste País, aprovando ajato, em ritmo de blitz, 
uma reivindicação dos garimpeiros, reivindicação que 
ainda suscita algumas dúvidas porque, de acordo com a 
versão oficial, que eu não emcampo, eles poderão ser 
vítimas de desmoronamentos. Ora, se um problema, 
como o dos garimpeiros de Serra Pelada foi resolvido a 
jato pelõ Congresso Nacional, inclusive pelo Senado Fe
deral, tenho a certeza de que tambêm a reativação da 
Comissão Parlamentar de Inquérito será uma realidade 
na próxima semana, a partir de segunda-feira. 

O Sr. Fábio Lucena - Permite V. Ex~ uma aparte? 

O SR. JOÃO CALMON - Com prazer. 

O Sr. Fábio Lucena - Apenas para uma indagação. 
V. Ex' falou que o Senador José Fragelli era o Vi<» 
Presidente da Comissão? 

O SR. JOÃO CALMON - Ele é o Presidente da Co· 
missão Parlamentar de Inquérito do Mercado Financei
ro. 

O Sr. Fábio Lucena _:_ Atualmente. Ao ser instalada a 
Comissão, quem era o PrêSidente? 

O SR. JOÃO CALMON - Era o Senador Tancredo 
Neves que foi substituído, a partir de março do corrente 
ano, pelo nobre Senador José Fragelli. 

O Sr. Fábio Lucena- Muito obrigado. 

O Sr. Gastão Müller ---Senador João Calmon, não é 
_um aparte, é também uma indagação rápida, em forma 
de aparte. O Senador José Fragelli disse a V. Ex~. por te
lefone, o motivo da desativação da Comissão? S. Ex• não 
se justificou? Como V~ Ex~. eu também o conheço- foi 
meu Governador- S. Ex~ não é homem de deixar uma 
missão pelo meio do caminho. S. Ex' cumpre as missões 
que lhe são determinadas. Como governador, desempe
nhou bem o seu mandato no Estado de Mato Grosso, e 
me seria mUito interessante saber~ apenas por curiosida
d~ o motivo desse recesso da Comissão Especial. 

O Sr. Virgnio Távora - Eminente Senador, apenas 
defendendo um amigo, não o adversário momentâneo, e 
ex-correligionário, avisamos que quem cuida do rela
tório não é o Presidente da Comissão. A Comissão jã ha
via ouvido todas as pessoas arrqladas, tratava~se apenas 
da apresentação do relatório, e o relator precisa de tem
po maior ou menor para desincumbir-se da missão com 
toda a serenidade. Isto o que deseja"ªrnos dizer a V. Ex'. 

O SR. JOÃO CALMON- Renovo a confiança inte~ 
gral que me inspira o Senador José Fragelli, que vai se 
desincumbir primorosamente da sua nova missão, qual 
seja a de_ presidir a Comissão Parlamentar de InquE:rito 
sobre o Mercado Financeiro, abrangendo não apenas o 
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caso da CorajBrastel, como também o da Delfm, e o da 
CAPEM I que estão suscitando controvérsias na área da 
Câmara dos Deputados. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, reitero a minha con-_ 
vicção de que a CPI sobre Mercado Financeiro vai ter o 
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mesmo ritmo de Blitz da reivindicação dos garimpeiros 
de- Serra Pelada. (Muito bem! Palmas.) 

ATA DA 173• SESSÃO, 
REALIZADA EM 6 DE OUTUBRQ_DE 1983 

(Publicada no DCN-Seção II, de 7-10-83) 

Onde se lê:. 

ANEXO- (art. 2') 

Outubro de 198.3 

RETIFICAÇÃO 

No PrOjeto de R_esolução n9 63, de 1983, da Comissão 
Diretora, qut;, "cria a Categoria Funcional de Adjunto 
Legislativo e dá outras providências". 

Na página 4693, 2f- e 3'" colunas, no Anexo ao artigo 
2"', na coluna das referências, 

Categoria Funcional Código Referência 

Apoio 

Adjunto 
Legislativo SF-AL-NS-GI7 Classe Especial = NS-18 a 

Oasse Única = NS-14 

Leia-se: 

ANEXO- (art. 2') 

Categoria Funcional 

Adjunto 
Legislativo 

Códigõ Referência 

SF-AL-NS-017 Classe Espeeial = NS-18 a 

Classe Única = NS-14 a 17 
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SENADO FEDERAL 

l-ATA DA 178• SESSÃO, 
EM 14 DE OUTUBRO DE 1983 

I.I- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Comunicações da Presiw 
dêncla 

- Recebímento do Oficio n" 
Sf26f83 (n• 689/83, na origem), do 
Presidente der Tribunal de Contas 
do Distrito Federal, encaminhando 
o Relatório e o Parecer Prêvio da
quele Tribunal, sobre as con_tas do 
Governo do Distrito Fciíerãl relati
vas ao exercício fmanceiro de 1982, 
juntamente com os Balanços da 
Administração Centralizada e o 
Balanço Consolidado~ elaborados 
pela Secretaria de Finanças. 

- Recebimento do Ofício n~" 

Sf27 /83 (n' W2f83, na origem), do 
Governo do Estado da Bahia, soli
citando autorização do Senado Fe
deral a fim de Que aquele Estado 
possa realizar operaçãO de emprés
timo externo no valor que mencio
na para o fim que especifica. 

SUMÁRIO 
1.2.2 - Discursos do Expediente 

SENADORA !RIS CEL!A -
.. Dia do Professor." 

SENADOR ITAMAR FRANCO 
- Considerações sobre artigo 
publicado em órgão da Imprensa 
sob o titulo "Galvêas adverte Con
gresso sobre dívida." 

1.3- ORDEM DO DIA 
- Projeto de Lei da Câmara n11 

I I0/83 (n' 946/83, na Casa de Ori
gçm), de iniciativa do Senhor Presi
dente da República, que altera a 
Lel n'~ 6.099, de 12 de SClembro de 
1974, que "~~põe sobre o trata
inento tributário de arrendamento 
mercantil, e dá outras providên
cias", e o Decreto-lei n<J 1.811, de 
27 de outubro- de 1980. Votação 
adiado por falta de "quorum"'. 

- Requerimento n' 793/83. soli
citando urgência para o Requeri
mento n' 784/83, de autoria do Se
nador Henrique Silriti"Ho, que soli
cita criação de uma Comissão Es

-peCial que deverá ser formada de 11 

Senadores e 11 Deputados Fede
rais, com vigência de 120 dias, para 
discutir e avaliar aspectos do cqn
texto económico, social e institu
cional do País. Votação adiada por 
falta de''quorum". 

- Projeto de Lei do Senado nl' 
280/80, de autoria do Senador Ita
mar Fnmco, determinando que a 
Ordem dos Advogados do Brasil 
opine sobre a escolha de magistra
dos que devam integrar- tri~unais 
com jurisdição em- todo território 
nacional. (Apreciação preliminar 
da constitucionalidade). Votação 
.adiada por faita de "quorum". 

- Projeto de Lei do Senado n~ 
39/83, que autoriza o Poder Execu
tivo a conceder um abono de emer
gência de 70% para os servidores 
públicos federais, e dá outras pro
vidências. (Apreciação preliminar 
da constitucionalidade). Votação 
adiada por falta de "quorum". 

- Projeto de Lei do Senado n~' 

70/83, de autoria do SeJJador Nel~ 
son Carne_iro,_ que estabe!ece cri
tério e limite para os reajustes dos 

- ·- -~ 

SEÇÃO 11 

SÁBADO, IS DE OUTUBRO DE 1983 

Ata da 178• Sessão, 
em 14 de outubro de 1983 

I • Sessão Legislativa Ordinária, 
da 47• Legislatura 

Presidência dos Srs. Moacyr Da/la 
e A!mir Pinto 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE· 
SENTES OS SRS. SENA.DORES: 

Iris Célia - Fábio Lucena- Aloysio Chaves- José 
Sarney- Alberto Silva- Almir Pinto- Virgflio Távo
ra - Carlos Alberto - Humberto Lucena - Marcon
des Gadelha - Marco Maciel - Luiz Cavalcante -
Lourival Baptista - João Calmon - Moacyr Dalla -
Itamar Franco - Benedito Ferreira - Henrique San· 
tillo - Pedro Simon - Octavio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 20·Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
Não há Expediente a ser lido. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da!la)- A Presidên· 
cia recebeu, do Presidente do Tribunal de Contas do Dis-
trito Federal, o Ofício n' Sf26, de·l983 (n\'1 GP 689/83, 
na origem) encaminhando o Relatório e o Parecer Prévio 
daquele Tribunal, sobre as contas do Governo do Distri
to Federal relatiVas ao exercício financeiro de 1982, jun· 
tamente com os Balanços da Administração Centraliza
da e o Balanço Consolidado, elaborados pela Secretaria 
de Finanças. 

Nos termos do art. 393, do Regimento Interno, a ma
téria será despachada à Comissão do Distrito Federal 
que conduirá seu parecer por projeto de resolução, apro
vado ou rejeitado as contas, para posterior apreciação 
pelas Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A Presidên~ 
cia recebeu, do Governo do Estado da Bahia, o Oficío nl' 
S/27, de 1983 (n' 202/83 na origem), solicitando, nos ter
mos do item IV do artigo 42 da Constituição, autori
zação. do Senado Federal a fim de que aquele Estado 
possa realizar operação de empréstimo externo no valor 
de USS 109.000.000,00 (cento e nove milhões de dólares 
americanos), para o fim que especifica. 

A matéria ficarã aguardando, na Secretaria Geral da 
Mesa, a complementação dos documentos necessários. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a 
pal~vra à nobre Senadora. lris Célj_a. 
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preços de ingressos de jogos de fu
tebol. (Apreciação preliminar da 
constitucionalidade). Votação adia
da por falta de ••quorum". 

- Projeto de Lei do Senado n~" 

21/83, que dispõe sobre a redução 
do preço do álcool para venda a 
proprietários de veículos de alugue( 
empregados nos transportes indivi
dual de passageiros, mediante 
subsídio, nas condições que especi
fica. (ApreciaÇão preliminar da 
constitucionalidade). Votação adia
da por falta de "quorum". 

- Projeto de Lei do Senado n9 
. 337/81, de autoria da Comissão 

Espi::da1 do Jurt PopUlar, que alte
ra dispositivo do Código de Proces
so Penal.~ Discussão sob restada por 
falta de "quorum", para votação 
do Requeri!llento n'i' 800/83. 

1.4- DISCURSOS APÓS A 
ORDEM DO DIA 

SENADOR ADERBAL JURE
MA -ConclUsão do conjunto ha
bitacional "Bola na Rede", em Re
cife. 

SENADOR BENEDITO FER
REIRA - Descapitalização da 
agropecuãria braSileira. ConceSsào 
de anistia às pessoas físicas ou jurí
dicas que tenham praticado in
frações às normas de crédito rUral 
até 30-6-83. 

SENADOR HUMBERTO LU
CENA - Aspecto social da pror
rogação do prazo de garimpagem 
manual em Serra Pelada. 

SENADOR LOURIVAL BAP
TISTA ~ Eilceáamento- da c<iin
panha "Nordestinos - O Brasil 
em busca de soluções", promovida 
pela Rede Globo de Televisão -:-
LBA. -

1.5- DESIGNAÇÃO DA OR
DEM DO DIA DA PRÓXIMA 
SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

2- DISCURSOS PRONUN
CIADOS EM SESS(}ES ANTE
RIORES 

-Do Sr. Roberto Campos, 
proferidos na sessão de 6-10-83 

- Do Sr. Almir Pinto, proferido 
na sessão de 13-10 .. 83 _ 

--: Do Sr. Virgílio Tá~ora, profe
rido na sessão de 13-10-83 

-Do Sr. Marco Maciel, proferi
do- na sessão de 13-10-83 

3- PORTARIA DO SR. 
SENADOR RAIMUNDO PA· DIRETOR-GERAL 

RENTE --Comemorações religio
sas alusivas à padroeira do Municí
pio de Tefé-Am. 

No 47. de 1983 

4-MESA DIRETORA 

SENADOR JOÃO CALMON 5- LIDERES E VICE
- ConstituiÇão da ~luidaçãÔ Jôili- LIDERES DE PARTIDOS 
ce Tristão destinada à preservação 6 - Composição das Comissões 
da memória capixaba-. Permanentes 

A SRA. IRIS CltLIA (PDS - AC. Pronuncia -o se
guinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presiden
te, Srs. Senadores: 

esse ser, é essa unanimidade nacional que é o professor, a 
garantia do valor deste País, da grandeza deste País, por-

_: __ que um país é grande quando os seus filhos também são 
grandes, e grandes pela educação, grandes pela cultura, 
grandes pelo que podem construir da sua capacidade e 
dignidade. 

Hoje, véspera da festa dos professores, eu gostaiia -de 
dirigir a Palãvra aos Srs. Senadores, como uma_homena
gem a essa laboriosa classe de trabalhadores do nosso 
País. 

Nos últimos dias, tem sidO patente a preocupação dos 
Srs. Senadores com relação à qualidade do ensino brasi
leiro. Não há elemento que-possa melhor garantir a qua
lidade do ensino, não há elemento mais indicado para a 
consolidação dessa melhoria, de garantia desSa qualida
de, do que o professor. Ele é quem conhe~e seus alunos, 
ele é quem sabe a causa da evasão, da repetência, dos 
problemas existentes na escola, no sistema de um modo 
geraL Ele é quem pode pr~mover a integração entre a es
cola e a família, a íilü:if-rehiÇão-dessas duas entii:fades, e 
garantir a consecução do_s objetivos e_ducacionais. 2 ele 
quem pode instalar na sala de aula o clima de amor e de 
respeito que garanta os prinCÍpios de solidariedade hu
mana, de mútuo respeito, de. democracia e liberdade. E_ 

Mas, ao invés de uma saudação garantida com as pa
_iãvras _bonitas, com a poesia sempre dedicada pela hu
manidade a esse ser que é o professor, com a delicadeza 
dos poetas, com os gestos das crianças, nós queremos 
hoje chamar a atenção, e muito preocupadamente dos 
Srs. Senadores, para a situação ao professor no Brasil. 
Naturalmente que será como uma reflexão, mas uma re
flexão comprometida com a verdade, comprometida 
com a vontade_e com a garantia de envidar esforços no 
sentido de tentar solucionar ou apontar soluções para os 

--problemas do magistério brasileiro. 
As ~esponSabilidades que transferimos ao professor, 

_ da melhoria da qualidade do ensino, como não poderia 
ser diferente, porque a ele realmente é quem afeta parte 
dessa responsabilidade, é com ele que podemos contar 
pa-ra a garantia dos princípios e dos objetivos educacio-

nais, sem nos preocuparmos com a dignificação do ma
gistériõ, seria exigir demais. 

Os dados estatfsticos do próprio Ministério da EduM 
cação estão a nos apontar uma situação um tanto depri
mente do magistério brasileiro. 

Com relaçãO à qualificação, garantia básica de que o 
professor possa fazer um trabalho melhor na sua sala de 
aula, excetuando-se, é bem verdade, as suas qualidades 
natas, aqui elevamos a nossa voz de louvor e_de agradeciM 
menta a tantos professores que, com a dignidade do seu 
autodidatismo, da sua própria personalidade, garanti
ram um bom_ trabalho nas salas de aula. Refiro-me aos 
professores não-titulados deste País, aos professores que 
mantêm esse sistema de ensino rural; a esses heróis anô
nimos, agradecemos e elevamos o nosso voto de valor. 

A qualificaçãõ" ainda é um componente básico na ga
rantia da qualidade do ensino. Vejamos o qu~ nos mos
tram os dãdos do Ministério de Educação: Ess~ dado!! 
são de 1979, r~entemente utilizados pela Diretora de 
Ensino de 19 e 29 graus, a eminente Professora Anna Ber
nardes, quando acorreu ao chamado da Câmara dos De
putados. 

Há no País, nas zonas urbanas, 22,81% de professores 
não-titulados atuando no i"' Grau; 26,21% de professores 
não-titulados atuando no 2"' Grau; e 75,65% de professo
res não-titulados atuando na zona rural. Uma particula
ridade o Nordeste, por ser Região" que mereceu ultima
mente estudos, através de dados e pesquisas, a respeito 
da qualidade e das tendências do ensino, mostra-nos-que 
temos 47,43% de professores não-titulados atuando no 19 -
Grau e aproximadamente 40% de professores não
titulados aluando no 29 Grau. 

A questão de titulação ainda nos dá um dado muito 
curioso: 2% dos professores não-titulados são egressos 
recentes do MÓBRAL 

À guisa de reflexão, indagamos como exigirfamos de 
uma massa de professores não qualificados uma melho
ria de qualidade do ensino. 

Este é aspecto que nos preocupa, como está preocu~ 
panda as autoridades educacionais do nosso País, como 
preocupa os Ministros da Educação, como preocupa 
atualmente a nossa Ministra, Professora Esther Ferraz. 
Esse é um dado que também deve preocupar a todos nós 
brasileiros, que queremos e devemos garantir à criança 
uma escola, uma escola na qual ela encontre algo de bom 
para aprender, com um ensino mais digriificado. 

Outro aspecto que nos vem preocupando e que talvez 
seja contributivo dessa qualificação é o salário. A ques
tão salarial do professor é dramática. DistO sei que V. 
Ex~s têm consciência. 
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Preocupou-me trazer alguns dados neste dia de home
nagem ao professor. O salário do professor é diversifica
do cte região para região, na Própria região, entre os mu
nicípios, no próprio munÍCÍJiiO, em consonância com os 
diversos saláriàs. Esta é sobretudO,' uffia causa de evasão 
do magistério. 

Quando o sistema educacional procura ampliar as 
oportunidades de qualificação e investe em qualificação, 
perde a mão-de-obra qualificada,·na grande maioria das 
vezes, por causa dos baixos salários que oferece-. Isto 
acontece muito abertamente em nossos dias e neste mo
mento. Há um 'infladonamento dos deffiitiS Orgãos feâe
rais, estaduais, sobre educação, porque têm mais con
dições, porque são mais aquinhoados com recursos. 

Quando qualificamos os nossás p"i'OfessoreS, sobretu
do nos municípios mais carentes,- oS perdemos para o 
INCRA, para a EM.A TER, para os bancos, para toda 
sorte de empresa. O sistemã acàbãSendo constantemente 
um qualificador de mão~de-obra e nunca ultrapassa os 
seus altos índices de professores não-titulados, acaba 
substituindo esses ProfesSOres Por uma mão-de-obra- des-
qualificada, porque é mais búata. -

O Sr. Almir Pinto- Permite-me V. Ex' um aparte? 

A SR• !RIS CtLlA - Pois não. 

O Sr. Almir Pinto- NOOrC Senadora tris Célia, iili~ 
cialmente, solidarizo-me com V. EX• iúdioffienagem que 
presta ao professor, pelo seu Dia. Sãõ interessantes os 
dados que V. Exf traz a esta Casa,_ o número de profesSO
res não-titulados que exercem o magistério. Por outro la
do, sabemos, que não é pequeno o número de professo
ras de i~> Grau diplomadas pelas escolas normais sem 
emprego. Sabemos também dessa diversidade de venci
mentos de Estado para Estado, de município para mu
nicípio. Sabemos ainda- como bem disse, nesta Casa, o 
Senador João Calmon - da misera quantia que ganha a 
professora municipal em determinadas comunas, aquela 
importância ínfima de 500 a 900 cruzeiros mensais. É um 
sofrimento, duro meSmo, para o magistéiio: --o- -Mo
reconhecimento do verdadeiro papel que o professor re
presenta na sociedade, a não compreensão do verdadeiro 
valor do professor. Daí a oportunidade do pronuncia
mento de V. Ex•, Senadora da República, Professora de 
um dos Estados, mais carentes, talvez, deste País, o Esta
do do Acre, nilo carente de água, porque tem em abun
dância o precioso líquido, situação muito di(erente da do 
nosso Estado, o Ceará, que está, a estas horas, sofrendo 
a falta do precioso liquido. Como mestra, e quando V. 
Ex• falou em didatismo, me lembrei do trabalho que V. 
Ex' tem executado, no seu Estado. V. Ex• fala com co
nhecimento de causa. Daí eu ter pedido este aparte, cor
tando um pouco o fio da meada do seu discurso, para 
parabenizá-ta e associar-me, cOino disSe- Tio inicio, ·a- esta 
homenagem muito justa- que Y, Ex~, como professora, 
e hoje como Senadora, presta neste instante, em nome do 
Senado Federal- acredito-~ ao professorado brasilei
ro. 

A SR~ (RIS Cl:LIA - Muito obrigada, nobre Sena
dor Almir Pinto. Suas palavras muito me honram no seu 
reconhecimento da situação do professorado brasileiro. 
Não queiram V. Ex•s, nobres Senadores, saber o quanto 
me sinto entristecida em ter que colo.car essa situação do 
professorado brasileiro. Melhor seria que hoje eu pudes
se dirigir uma homenagem difererlte, com palavras lin
das, com que sempre os poetas c os grandes mestres 
dirigiram-s·e aos mestres do ensino, sobretudo do ensino 
de I~> grau. E, felizmente, aqui não vai nenhumà maldade 
nas minhas colocações. Eu devo colocar um quadro, não 
cor-de-rosa, para que o País inteiro, hoje neste momen
to, chamado a esta reflexão, reflita conosco e juntos en
cetemos esta campanha de dignificação do magistério 
tão bem representada, aqui, pelo nosso querido Senador 
João Calmon, por V. Ex•, pelo Senador Marco Maciel, 
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nas minhas humildes palavras e por todos vocês, por to
dos vós qUe quereis tão bem ao magistério, que tanto de
pendeis também do professor, que tanto amais pelo vos
:SO passado e pelo presente dos v9ssos filhos. 

O Sr. João C'almon- Permite um aparte, nobre Sena
dora? 

A SR~ IRIS CtLIA- Pois não, nobre Senador João 
Catmon. 

O Sr. João Calmon- A_homenagem que V. Ex• pres
ta ao magistêrio do Brasil não poderia ter, na tarde de 
hoje, melhor intérprete. V. Ex• é professora do Estado 
do ACre e eU jãmais pode-rei es-quecer qUe partiu do Acre 
a úniça cojaQp_ração, de Assembléia Legislativa, ao Pro~ 
jeto Educação, que foi uma iniciativa do Senado Fede
ral. No momento ~m_que V. Ex• focaliza a figura admi
rável do ProJ~sor, e!l evoco a minha primeira professora 
primária, no interior do Estado do_ Espírito do Santo, 
que sofria de uma doença que jamais vi qualquer outra 
pessoa. Ela tinha uma obstrução no canal lacrimal, e 
permanentemente lhe rolavam lágrimas pelas faces . A 
partir da época da minha remota infância, nunca mais vi 
ninguém enfrentando esse problema. Entretanto, as pro
fessoras deste PaíS _continttam a chorar, mesmo sem ne
nhuma obstrução do canal lacrimal, porque, realmente, 
até hoje, a sociedade brasileira não deu ao magistério a: 
importância que ele deveria ter. O nobre Senador Almir 
Pinto focalizou hã pouco o salário inacreditável das pro
fessoras municip"aís, principalmente do Nordeste doBra
sil. Há poucos dias comentei, aqui, a revelação do Secre
tário de Educação do Rio Grande do Norte, que decla
rou, na Comissão de Educação, que uma professora pri
mária municipal daquela unidade da Federação estava 
ganhando entre Cr$ 500,00 e Cr$ 1.000,00, por mês, por
tanto, menos de um dólar por mês. Esse mesmo quadro 
se repete em outras unidades da Federação e quando co
mentei esse assunto com o ex-Governador da Bahia, o 
Professor Roberto Santos, ele adantou outro detalhe, se
gundo ele, para ser inclutdo no meu melancólico reper
tório. :t: que na Bahia, como em outras unidades da Fe
deração, há centenas de professorinhas que dão aulas 
gratuitamente, na esperança de um dia, virem a ser in
cluidas nas folhas de pagamento. Na hora em que é titu
lar do Ministério da Educação e Cultura uma eminente 
professora, Esther de Figueiredo Ferraz, nós todos de
verfamos nos unir em torno do novo esforço que vai ser 
empreendido, agora, no mês de novembro, pelo Con
gressO Nacional, no sentido de canalizar recursos mais 
vultosos para a Educaçilo. Tudo isso dependerá, apenas, 
de uma decisão nossa, de uma decisão dos Senadores e 
dos Deputados. Quando eu penso que estas galerias rece
beram, na semana passada, cerca de 300 garimpeiros de 
Serra Pelada, que conseguiram, a jato, batendo prova
-velmente um recorde na História Parlamentar do Brasil, 
a aprovação de um projeto de lei, de iniciativa do Nobre 
Deputado Sebastião Curió, eu fico a imaginar, qual será 
a posição do Congresso Nacional no dia 9 de novembro, 
quando se tratará do problema de 7 milhões de crianças 
em flor, neste País, que estão fora das escolas de 19 grâu. 
Eu aproveitaria a oportunidade, quando ocupa a nossa 
tribuna uma admirável Senadora, que integra, com mui
to brilho, a bancada da Educação no Congresso Nacio
nal, para solicitar que cada um de nós se encarregue de 
entrar em conta to com um colega da nossa Câmara Alta, 
ou da Câmara dos De_putados, para que eles compa
reçam, no dia 9 de novembro ao plenário da Câmara Fe~ 
dera!, a fi~ de que possamos aprovar essa proposta de 
emenda à Constituição, que já foi apresentada várias ve· 
zes, inclusive por representantes da Oposição. Permita
me recordar de novo, que quando dois Deputados do 
PMDB apresentaram a mesma proposta de emenda à 
Constituição, comparecera~ à sessão do Congresso Na
cional aPenas 19 parlamentares. Aproveito a oportuni~ 
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dade da sua presenç3:, nobre Senadora, na tribuna, para 
rertovar a V. Ex• e aos_m~us nobres colegas do Congres
S<? Nacional, o pedido, para que todos nós, unidos num 
mutirão em favor da ecfucação, possamos aprovar essa 
proposta de emenda, que não é de iniciativa de só um 
membro do Senado, pois ela foi subscrita por mais de 
2/3 ~os integrantes da Câmara Alta e da Câmara dos 
Deputados. Muito obrigado a V. Ex•. e aceite as minhas 
felicitações, como Senadora e como professora, pela 
magnífica homenagem que estâ prestando no dia de hoje 
a essa sofredora classe. 

A SR• I RIS CtLIA - Mui to obrigada, Sr. Senador 
João Calmon.Suas palavras me comovem até às lágri
mas. Ser testemuilha da lembiança, da evocação de sua 
professora, nOs faz sentir a felicidade, a alegria de pensar 
que nem tudo está perdido, que na humanidade resta o 
que ficou da passagem desta figura grandiosa de um 
mestre, na alma da infância, e que sobrepõe-se a todas as 
vicissitudes da vida, às próprias indisposições parti
dárias, ao poder, e a tudo o que se pode concentrar no 
caminho da humanidade. A imagem do professor, sobre
tudo do professor primário, que fala tão alto dentro de 
nós, que significa o que nós somos, que mostra os nossos 
caminhos, mesq~o depois de adultos, está presente, neste 
momento, nesta Casa, através do depoimento de V. Ex• 

O Sr. Octávio Cardoso- Permite V. Ex• um aparte? 
Naturalmente, com a tolerância da Mesa. 

A SR~ (RIS CtLIA- Pois não. Ouço o aparte de V. 
Ex~ com muito prazer. 

O Sr. Octál'io Cardoso- Eu queria dizer que V. Ex• 
também fala em nome da Bancada do PDS, na oportuni
dade em que presta homenagem ao professor, a quem to
dos nós tanto devemos. E a minha Bancada também 
presta homenagem a V. Ex', como professora, na opor
tunidade em que temos o privHégio de tê-la como nossa 
colega no Senado da República. V. Ex~ falou, portanto, e 
está falando, em nome da Bancada do PDS nesta Casa. 

A SR~ IR IS CÉLIA- Muito obrigada, Sr. Senador, 
muito me sensibilizam as suas palavras. 

Queria pedir ao Presidente tolerância para qu"t! eu pu
desse .terminar a minha preleção. 

Queríamos ainda nos referir, quanto à questão de sa
lário, à questilo trabalhista. Essa grande quantidade de 
professoras colocadas aqui como não tituladas é exata
mente a que compõe a grande massa daqueles desprovi
dos dos mínimos direitos legais e trabalhistas. A grande 
maioria não tem sequer a segurança do emprego, está em 
situação çle subemprego, pelos parcos salários, pelac; fal
tas e pela nilo garantia dos benefícios previdenciários e 
trabalhistas, de modo geral. 

Trouxemos, para apresentar a V. Ex~s, dados sobre al
guns salários. No Nordeste, por exemplo, a grande mas
sa dos professores não titulados ganham o saláriO- de 
2.500 cruzeiros, quando a legislação nos impõe o salârio 
mínimo como o mínimo de dignidade ao homem. Signi
fica qU_e_O Professor não garllla nem um terço dessa dig
nidade. O professor normalista, em alguns Estados do 
Nordeste, faz um salário de 9.000 cruzeiros. IrrisóriO, 
P'?rtanto, ·na escala dos salários mínimos. Existem si
tuações análogas em todo o País, porêm existem si
tuações ainda piores, como as que tivemos no depoimen
to do Senador João Calmon, numa lembrança ao Secre
~iode Educação do Espírito Santo, se nãO me enganO. 

Não há nenhuma garantia trabalhista, nenhuma legis
lação que defina direitos e deveres desses professores 
chamados recibados. E quando não se paga o salário in
tegral ao professor, diz-se que ê porque ele não dá o ex
pediente integral. O professor, que assume uma sala de 
a ufa em 4 horas diãrTas, dUrante 5 dias, com um número 
excedente de alunos e leva para casa as responsabilidades 
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do planejamento, das correçõe_s dos deveres, das preocu
pações com os resultados da classe e do próprio estud_o, 
não dã expediente integral, não pode ter um salário rnte
gral porque não permanece 8 horas na: sala de aula ... 

Mas, o que é mais grave ainda é que esse professor, 
além das preocupações com as responsabilidades da sua 
classe, da sua sala de aula, multiplica os seus trabalhos __ 
para somar bicos salariais à sua manutenção, à sua pró
pria subsistência; ele multiplica os seus empregos. Há 
professores lavando roupa, costurando, cozinhando, tra
balhando em roçado, trabalhando em toda a sorte ç!.e 
serviços, para ganhar um pouco mais, para o sustento 
mínimo, para aquilo que for mais necessârio para a sua 
subsistência. 

Essa multiplicidade de trabalhos, de afazeres cansa~~ 
professor, esgota o professor, leva o professor ao limite 
da sobrevivência humana, como estâ acontecendo com 
os nossos professores, sobretudo os nossas professores 
de zona rural. Professores que caminham horas e horas, 
para chegar às escolas, que têm a responsabilidade da 
limpeza, da confecção da merenda escolar e, além dares
ponsabilidade desses trabalhos forçados, eles, os profes
sores não titulados os professores de salários mii:úmíssi~ 
mos, os professores que não têm respaldos trabalhistas, 
assumem o maior desafio educacional que pode existir, 
para quem entende de requisitos pedagógicos. AsSume a 
responsabilidade da· unidocência, que nenhum universi
tário aceita, que nenhum professor qualificado quer as
sumir, a responsabilidade do ensino multigraduado, de 
aceitar as quatros séries numa só, de atender, individual
mente, aos alunos com problemas diversos, de subnu
trição, de doenças de visão, de audição, de tudo que é 
sorte de anomalias e de problemas decorrentes da pró
pria vida do pobre, do desamparado. 

O Sr. Humberto Lucena - Permite-me V. Ex• um 
aparte? 

A SR• lRIS Ci!:UA - Pois não, Sr. Senador. 

O Sr. Humberto Lucena- Desejo levar-lhe, em nome 
da Bancada do PMDB, a nossa solidariedade às home
nagens que V. Ex~ presta, antecipadamente, nesta sessão, 
ao Dia do Professor que amanhã se comemora. E ne
nhum tributo poderia ser mais justo do que o discurso 
que V. Ex• profere, coni-absoluta competência, conhece
dora da causa como é. Nesse sentido, desejo esclarecer 
que todos nós temos bem presente o que significa O pro
fessor, no contexto da sociedade brasileira. Por isso mes
mo é que lutamos no Congresso Nacional, para assegu
rar a diminuição do limite de tempo para a aposentado
ria do professor, que hoje tem uma aposentadoria espe
cial, com sabe V. Ex~. o homem aos 30 anos e a mulher 
aos 25 anos. Por igual, apresentei hã uns 3 ou 4 anos, ao 
Senado, um projeto de lei que, infelizmente, ainda -não 
veio à Ordem do Dia, fixando um piso salarial para o 
professor, justamente para evitar essas anomalias a que 
se refere V. Ex•, notadamente nas regiões menos desen
volvidas do País, como o N ardeste que, como bem acen
tuou V. Ex', paga aos professores, de um modo geral, no 
âmbito estadual e municipal, remuneraçõeS muitíssirriO 
abaixo do salário-mínimo, o que é um verdadeiro absur
do. Seria de tod_o salutar que o Governo Federal, que de
tém em suas mãos maiores recursos financeiros, sobretu
do porque a partir de 1965, com a refo"rma tributária en
tão patrocinada pelo Ministro Roberto Campos, através 
do Ministério da Educação e Cultura, procurasse melho
rar o salário-educação e entregá-lo adequadamente, 
através de convênios, aos Municípios--e-EStados, justa~ 
mente para assegurar complementação salarial dos pro
fessores dos Estados e Municípios. Meus parabéns a V. 
Ex•. 

A SR• fRIS CtLIA- Muito obrigada, eminente Se
nador Humberto Lucena. A solidariedade de V. Ex• e do 
seu Partido me faz muito feliz, neste momento. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, não me queirã- alongar 
tanto, mas alguns aspectos que eu trouxe aqUi" deverão 
merecer a consideração da nossa retlexão nesta tarde de
dicado ao professor. Além do supertrabalho e do pluri 
empreguismo, que também é enfrentado pelos profess_o
res qualificados das zonas urbanas, e da qualificação, 
queríamos evidenciar a falta de critério para a seleção do 
professor. Aqui tivemos o depoimento do nobre Senador 
Almir Pinto de que há muitos professores qualificados 
no Nordeste que estão sem emprego. 

Há problemas como a falta de assistência técnica e pe
dagógica e, sobretudo, a unidocência, hâ falta de apoio 
ao professor com material didâticO e de apoio ao profes
sor na questão de moradia e de saúde, além disso, com o 
advento dos estatutos do magistério, os professores esta
tutários ficiii-ã.m -desamparados de assistência previden
ciâria. Mas não apenas os estatutários estão desampara
dos pela asSis-tência previdenciâria como também os pro
fessores regidos pela CL T que habitam a zona rural e, 
muitas vezes, deslocam-se de suas localidades para irem 
aos centros urbanos, enfrentando filas em busca da assis
tência médico-hospitalar e que deveriam merecer um tra
tamento mais humano. 

No que tange à opção de lazer, os nossos professores 
estão totalmente desprovidos de quaisquer equipamen
tos que lhes possibilitem isto. O trabalho que desenvol
vem é muito cansativo, porque se encontram, quase semM 
pre, debruçados, nos fins de semana, sobre suas tarefas, 
não tendo a possibilidade de um encontro, de uma inte
gração social com seus colegas e de um pouco mais de di
vertimento. 

Entretanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, desejaria 
que, nesta tarde em que estamos comovidos, pudésse~ 
mos, conosco mesmos, fazer um pacto de solidariedade e 
nos esforçarmos no sentido de apoiar todas as sugestões 
que os nossos colegas Senadores trazem a esta Casa em 
favor do magistério. Não nos furtemos a isto apenas põr 
nos lembrarmos de nossas professoras primârias, mas 
por necessitarmos de um país mais forte, de um país que 
possa superar a sua própria crise, de um país mais forta
lecido, que não poderâ ter outro caminho senão o da 
educação de seus filhos que, nas mãos dos professores, 
colocamos com a maior sensibilidade e com o maior 
amor possível. 

Precisamos ter a certeza de que, na sala de aula, os 
nossos filhos estão sendo atendidos por pessoas que são_ 
dignificadas no seu trabalho, por pessoas que estão feli
zes consigo mesmo, por pessoas que são capales de mos
trar a eles o que é a reaUdade da vida, de ensinar-lhes o 
amor a Deus, de indicar-lhes o caminho do bem, de 
assegurar-lhes o amor à Pátria, de, sobretudo, formá-los 
para serem unidos uns aos outros, para o amor ao próxi
mo, para a fraternidade, que nos custa tanto e que é tão 
responsável pelos descaminhos, pelos desencontros e 
pelo desamor sobre essa terra; que os nossos professores 
agradecidos. louvados e honrados com o nQ:!:S'o trabalho, 
possam ser felizes e fazer mais felizes os nossos filhos; 
que as crianças brasileiras, que no dia de hoje estão corM 
r_endo nos corredores das escolas a levar flores _aos seus 
mestres, a dizer poesias e palavras lindas, possam real
I!lente levar a n~ssa palavra de encanto, a nossa palavra 
de esperança,_ a nossa palavra de traqililidade a esses 
mestres. E que no sorriso de_ cada criança vã, também, O 
nosso sorriso, sem maldade, sem desentendimento e com 
muito amor. 

Sr. ~residente, Srs. Senadores, que o nosso amor aos 
professores não fique apenas na emoção desta tarde, mas 
seja o teStemu_nho da nossa luta pelo seu bem-estar e_ por 
melhores dias 'ao magistério. -

Sr. Presidente, era o que tinha a dizer. Muito obrigaM 
do, Sr. Presidente, muito 'obrigado, Srs. Senadores (Mui
to bem! Palmas) 
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O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
pali:ivra iõ- nobre Senador Itamar Franco. 

OSR. ITAMAR FRANCO PRONUNCIA DIS
CURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE . . 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Altevir Leal - Mário Maia - Eunice Michiles - -
Raimundo Parente- Gal vão Modesto- Odacir Soares 
-Gabriel Hermes- Hélio Gueiros- Aderbal Jurema 
- Guilherme- PalnÚ::ira - Passos Pôrto- Amaral Pei-
xoto - Severo Gomes·- Carlos Chiarem 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

As matérias da pauta, constituída dos Projeto de Lei 
da Câmara n9 110/83; Requerimento n9 793/83; Projetas 
de Lei do Senado n•s. 280/80, 39/83, 70/83, 2!/83 e 
337/81, acham-se em fase ou pendentes de votação. 

Não havendo quorum, a Presidência não irâ submetê
las a votos, ficando as mesmas adiadas para a próxirria 
sessão ordinária. 

O SR. PRESIDENTE (Ahnir Pinto)- Ccmcedo a pa
lavra ao nobre Senador Aderbal Jurema. 

O SR. ADERBAL JUREMA (PDS- PE. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente e Srs. Senadores: 

Antes de entrar no assunto do meu discurso, desejo in
formar à Casa do estado de saúde do atual Presidente do 
Senado Federal, Senador Nilo Coelho. S. Ex~ se encon
tra no Instituto do Coração, em São Paulo, submetendo
s.e a exames-preliminares. Devo, por outro lado, salientar 
que seu estado geral é bem animador. 

Sr. Presidente, o segundo assunto que me traz à tribu· 
na diz respeito a Pernambuco, mais especificamente à ca
pital Recife, cujO crescimento desmedido, constitui para 
todos os governos um grave problema sOcial. Não foi o 
BNH, quem primeiro, eni Pernambuco, veio em socorro 
das populações necessitadas de casa própria é preciso 
que se faça justiça na voz da História - foi Agamenon 
Magalhães, quando interventor, em 1937, que idealizou 
as vilás populares para combater a expansão do m·ocam
bo. O moca-tnbo tem servido de estudo não apenas aos 
sanitaristas, mas a sOciólogos, políticos, como Josué de 
Castro, a antropólogos sociais, como Gilberto Freire, 
porquanto hâ nesses estudos, opiniões que às vezes nos 
chocam. 

Sr. Presidente, o problema da casa própria no Brasil é 
um problema muito comph!xo, sobretudo tendoMse em 
conta o preço da casa e o que paga o usuâ.rio, e que cada 
vez mais se agrava. Houve época em que se pensava em 
estilizar o mocambo, fazendo do mocambo uma habi
tação condigna. Por quê? Porque o seu material era um 
ma.terial ecologicamente barato, tirado das palmas dos 
coqueiros e do ~arro do massa pê. Mas, Sr. Presidente, 
com o progresso urbano deste País, com o esquecímento 
do campo, hoje, não há homem público nem sociólogo 
que se aventure a defender o mocambo estilizado como 
uma so-luçãÕ-barata para aquela multidão de pessoas -que 
marginalizam sempre as grandes capitais. E, daí, no Re
cife, o problema tem se agravado sistematicamente. Até 
as Forças Armadas cooperam. Mas, as soluções, como 
mutirão, como vilas operárias não têm resolvido quando 
não se cuida de uma infra-estrutura. ~para essa modali
dade de Cuidad() que eu chamo a atenção da Casa, para 
Um cónjiirito habitacional, iniciado no Govefno Marco 
Maciel e agora concluído no Governo Roberto Maga
lhães, porque esse conjunto ficou situado perto do cam
po de futebol do Santa Cruz Futebol Clube, tomou o 
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nome curioso, que só mesmo o povo sabe dar, d~. "Bola 
na Rede", Por aí vemos quando nós homens públicos e 
homens de letras precisamos eStllr lf&ã:dOs sempre ao Po
vo, porque é do povo que vêm as grandes idéius, é do 
povo que vem, sem dúvida, o humus para alimentar a 
cultural nacional. 

Esse conjunto de 400 casas, ocupando 60 hectares, 
porquanto ele tem c~mpo -p-ara plantação, é uma expe
riência nova. Não -é a casa, nãOe o terreriO dC cada_um, é 
que há a escola, há o mercado e o terreno para haver lá o 
que nós chamamos de horta co\etiva. Ê a inffa-esirutura,
a fim de que aquela gente possa viver, o mercado ali à 
mão, para não pagar transporte, para que possa ad-quirir 
gêneros alimentícios, tendo, também, a escola, havendo 
locais para diversas igrejas ou, então, para uma igreja só, 
ecumênica. 

O Sr. Alberto Silva --Permite-me V. Ex' um aparte? 

O SR. ADERBAL JUREMA - Poí.S não, ouço o 
aparte de V. Ex• 

O Sr. Alberto Silva- Nobre_ Senador, quero felicitar 
o Governo de Pernambuco, na pessoa de V. Ex', pela fe
liz idêiã: de iniciar um conjunto dessa espécie na Cidade 
do ~ecife, com essa infra-estrutura previamente detenni
nada, para que não se transforme nesses monstros que 
existem em outras Capitaís e que apenas ocuparam a 
área., sem nenhuma preocupação com· as condições de 
habitabilidade para os que neles residem. O que é de se 
estranhar, nobre Senador Aderbal Jurema, é que o Mi
nistéri6 do Interior, o BNH, não aproVeite uma eXPe
riência como esta para definir que nenhum conjunto ha
bitacional deveria ser feito-ria periferia dos grandes cen
tros, como existe lá no NordeSte, e V. Ex• conhece bem, 
simplesmente um amontoado de casas sem quintal, sem 
infra-estrutura viária, sem qUalquer outro tipo de infra
estrutura; constroem milhares e milhares de casas, como 
no meu Estado, 5, lO mil casas de um quarto apenas, 
para uma faJ?_Hi_a nordestina que nunca-~~~ m_e_flC?S_ d~_ § 
pessoas. São vérdàdeirOS-ai~~t~dOS-f(ÜgnÍd;de de uma 
família esses conjuntoS habitaciOriais. V. Ex• traz aqui ao 
conhecimento da CaSa uma experiência do mais alto va
lor, em termos humanos, em termos de uma estrutura 
habitacional capaz de dar melhores condições de vida à
quelas famílias. Eu aproveito para cumpi'fm-enüir, por 
intermédio de V. Ex•, o Governo di PernambucO, e fazer 
aqui uma sugestão: por que o BNH não manda os seus 
técnicos- examina-rem isso e não determina que, daqui 
para a frente, só se empreste dinheiro para fazer conjun
to habitacíonal nas perife'rías das ddádes com uma infra"
estrutura idêntica a essa que V. Ex~ está frazt!ndo ao-nos-
so conhecimento? Quero dar um testemunho a V. Ex•: 
quando Governador do Piauí, construí 90 casã.s, apenas, 
partindo do pressuposto de que o homem que ganha sa
lário mínimo não pode pagar uma prestação de -casa. 

O SR. ADERBAL JUREMA - Um parêntese, por 
essas casas, eles vão pagar 4 mil cruzeiros, por mês. 

O Sr. Alberto Silva- Então, veja V. Ex•, o custo delas 
foi tão baixo que permitiu o pagamento de apenas 4 mH 
cruzeiros. Foi baseado nesse mesmo princípio que eu fíz 
construir, lá no meu Estado, 90 casas, na Capital do 
Piauí, cada uma com três quartos, sala, cozinha, lavan
deria e quintal murado, pelo preço, em 1975, de 12 mil 
cruzeiros, cada casa. Isso foi obJeiO de larga pe.~quisa de 
engenharia, coisa que não se faz- neste PuíS e que hoje, Cu 
diria a V. Ex•, eu vi em Minas Gerais, no CETEC, um 
trabalho que deveria ser encampado pelo BN H, de cons
truções com materiais pré-fabricados, ou pré
dimensionados, que permitem fazer uma casã popular 
barata. Agora, diminuir o custo da casa apenas dimi
nuindo a área, é sinal puro 'de incompetência. Parabéns 
ao Governo de Pernambuco. e a V. Ex., por ter abordado 
esse assunto, nesta tarde, nesta Casa. 
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O SR. ADERBALJUREMA- V. Ex~ é engenheiro, 
se não me êngano. V. Ex~ sabe que o BNH- como ou
tras organizações anteriores ao BN-H; p-orqÚe o BNH 
herdou aquele problema de casa própria do Ministério 
do Trabalho - contrata engenheiros, contrata arquite
tos, financia empresas, abre concorrências para que essas 
empresas construam casas; como V. Ex• falOu, monte de 
casas;- no sertão há vilas fechadas, não é só no sertão de 
Pernambuco, não, nos sertões, como diria Euclides da 
Cunha, há vilas fechadas. Mas, até hoje, eu, modesto 
professor universltârio, nunca vi um sociólogo de habi~ 
taçàO como funcionário do BNH. Eu nunca vi um fis
cólogo social c_omo funcionário do BNH, porque, infe
lizmente, neste Pais, a universidade brasileira vai para 
um lado e o desenvolvimento incompetente vai para o 
outro lado. Não há um casamento de amor entre a inteli
gência, entre a pesquisa universitária e as obras que os 
governos executam. 

Isso nos traz esses erros clamorosos que V. Ex• ainda 
hã pouco assinalou, independente de posições parti
dárias. Em verdade; nós, hoje, Sr. Seriador pelo Piauí, 
devíamos, em vez de nos preocupar com medidas pri
márias de desenvolvimento, devíamo-nos preocupar com 
a inteligência brasileira, no sentido de que ela comande o 
desenvolvimento deste País. 

O Sr. Alberto Silva - Apoiado. 

O SR. ADERBAL JUREM A- Por isso é cjúe- essas 
vilas são acampamentos improvisados e não habitação 
soCial; acampamentos improvisados à base dos juros e ~e 
correções monetárias drásticas que nada resolvem. 

Por essa ·razão, vim à tribuna, para chamar a atenção 
para a posição de Pernambuco, através de um Governa
dor jovem como Roberto Magalhães, do qual discordo 
em determinadas posições, mas que encontro, através da 
poética vila chamada ,;Bola na Rede" um exemPlo a- se
guir: 340 casas, para t.SOO pessoas, com affiplo terreno 
pára horta- o que espantou atê o nosso grande fazen
çi_~(Q_ B~neciito __ fe:rn:ira_ -~' _ ç_Qm_igrçj_~_ -~- _m~r_ca(io_. 

Era esta a comunicação que eu queria trazer à Casa, 
neSta tarde. o que ni.e sugere fazer, futUramente, um dis
cUrso mais minucioso sobre o problema da casa popular 
brasileira, em face da burrice dos que vêm tratando desse 
assunto. 

O Sr. Alberto Siha - V. Ex• terá o meu total apoio 
neSse iumo que V. Ex• vai darãO seu discurSo. Quero me 
incorporar, desde jâ, à sua campanha, e mandar os para
béns ao Governador de Pernambuco, por intermédio de 
V. Ex• 

- O SR. ADERBAL JUREMA - Muito obrigado. 

0-:Sr: Pedro Simon - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ADERBAL JUREMA - Com prazer, nobre 
Senador Pedro Simon. 

O Sr. Pedro Simon- Está V. Ex• encerrando o pro
nunciamento? 

O SR. ADERBAL JUREM A- Não. E, se tivesse en
cerrado, eu reabri riU o -pr-o-OUficiamento. 

O Sr. Pedro Simon- f: que não queria interromper o 
pronunciamento de V. Ex~. mas V. Ex• fez uma apre
ciação inicial sobre a qual eu queria me referir c, em 
nome da Bancada do PMDB, também desejar o pronto 
restabelecimento do Presidente desta Casa e Presidente 
do Congresso Nacional, Senador Nilo Coelho. GoStaria 
de dizer que a Bancada lá esteve muitas vezes, inclusive 
encontramos com V. Ex~ 

O SR. ADERBALJUREMA- Fui testemunha da vi
síta de V. Ex~ e do Líder Humberto Luc_ena. 

O Sr. Pedro Simon - E estamos acompanhando com 
muita preocupação, com muito interesse, com muita es-

perança, na certez_a de su~ pronta rec~peração, porque, 
pelo seu passado, pelo que S. Ex._~ prestou a esta Casa, 
pela sua dignidade, pela maneira com que sempre condu
ziu os trabalhos desta Casa, não -fiá dúvida nenhuma de 
que nós temos muito a receber do trabalho, da oríen
ta<(~_o, da bravura do Sr. Senador Nilo Coelho, vosso 
amigo e representante do bravo Pernambuco, como V. 
Ex• E que, se Deus quiser:, o mais breve possível, n6s o 
teremos novamente em nossa companhia. Este o senti
mento da Ban-cada do PMDB na grande expectativa de 
sua pronta recuperação. 

O SR. ADERBAL JUREM A- Incorporo agradeci
do, em nome não apenas da família do Presidente Nilo 
Coelho, mas em nome do meu Pernambuco, os votos de 
restabelecimento que acaba de fazer o Sr. Senador Pedro 
Simon, que ainda ontem- esiava na Casa de Saúde Santa 
Lúcia Visitaiido o Sr. Senador Nito Coelho. Todos nós, 
de fato, temos hoje, neste Sen:ado, uma preocupação per
manente: que o Senador Nilo Coelho atravesse esta pon
te difícil em que se encontra. 

Quanto ao Qutro assunto, .. 

O Sr. Benedito Ferreira- Permite V. Ex• uma peque
na observação? 

O SR. ADERBAl. JUREM A- Pois não, nobre Sena
dor, com muito prazer. 

O Sr. Benedito Ferreira - V. Ex• deve ter observado 
que fiz uma observação clandestina no seu pronuncia
mento, ... 

- 0 SR. ADERBAL JUREMA - Muito oportuna. 

O Sr. Benedit~ Ferreira - ... quando estranhei a. áreª ... 

O SR. ADERBAL JUREMA- Tão grande, não é? 

O Sr. B-enedito terreira - ... tão -grande para cada ca
sa. 

O SR.ADERBAI.JUREMA- Nãoéparacadacasa, 
não. mas para as casas. 

O Sr. Benedito Ferreira-- Sim, para a vila, para o 
conjun~o, visto que V. Ex• falav.a em 400 casas. 

O SR. ADERBAL JllREMA - São 340 casas. 

O Sr. Benedito Ferreira- Imagine que eu havia en
tendido 400. Mas vê V. Ex• que, onde há áreas que o Go
verno possa apropriar por preços compatíveis, muito 
beni, mas o que lamentavelmente temos que verificar ê a 
especulação imobiliária desenfreada, sobretudo no que 
diz respeito a terrenos destinados à construção desses 
conjuntos. t um verdadeiro absurdo. Em Goiás, por 
exemplo, tivemos uma experiência, ainda no ano passa
do, e já pedi, inclusive ao Dr. José Lopes, Presidente do 
BNH, para que ele incrementasse esse programa que deu 
tantos e tão positivos resultados em Goiás, a chamada 
casa econômica. Nobre Senador, pude ver, lá em Gaia
tuba, casas de dois dormitÓrios, -muito bem-aCabadas, 
que- ii.ão a1Ti1gli-am cústo superiôr â Cr$ 500.000,00- cada 
uma. A prefeitura. naturalmente, deu o terreno para 
aqueles desfavorecidos, eles não tiveram que comprar o 
terreno. Mas essas casas, de construção excelente, em 
verdade, em que pese a alta de custos reais de material de 
construção no Brasil, essas casas custaram, ainda, menos 
da metade que, na realidade, custaram as casas construí
das pelo então Governador Alberto Silva. Essas casas 
atingiram, em Goiâs, nõ ano ·passado, o equivalente· a 
1.000 dólares. E, fazendo Um ciílculo grosseiro, cheguei à 
conclusão de que as casas construídas no Piauí,- com 
toda a economia e com' toda a experiênda do ffiãtemâti
Co e engenheiro Alberto Silva, em comparação com as 
casas de úoiãs, por esse sistema sem empreiteiras e sein 



4812 Sábado 15 

intermediários, quer dizer, dando dinheiro diretamente 
ao mutuário para que ele adquira o material das fontes 
que mais lhe convier, contrate a mão-de-obra ou use a 
mão-de--obra familíar, de companheiros e de ·amigos, no 
sistema de mutirão, o certo é que eti Vi CãS:as excelentes, 
casas-padrão, duas, três vezes melhores do que essas que 
estão sendo construídas por aí, nos conjuntos, que custa
ram, como eu disse, no ano passado, 50% do preço obti
do pelo Senador Alberto Silva, quando governador, nos 
idos de 75, lá em Teresina. 

O Sr. Alberto SilVa - Com que preço? 

O Sr. Benedito Ferreira- CrS 500 mil cruzeiros, cus
to, no ano passado. 

O Sr. Alberto Silva- Com que área? 

O Sr. Benedito Ferreira- Eu não posso precisar, por
que eu assumiria o riSco -ae não ser corre1o-·o:a minha 
afirmação. Mas, Casas com dois quartos, casas cujo Pa
drão supera em muito àquelas construídas nos conjuntos 
do BNH, custando o equivalente a 1/5 do preço vigente 
em Goiãs, para as casas dOS conjunlõs. Esse é que é o" as
pecto realmente importante. 

O Sr. Alberto Silva - Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. ADERBAL JUREMA- Com todo prazer, Já 
que V. Ex• foi chamado à colação. 

O Sr. Alberto Silva- Eu pediria que V. Ex~ fiZesse o 
cãlculo novamente, pelo seguinte: as casas que foram 
construídas no Piauí, em 1975, tinham 76 ni2 de área 
construída, por Cr$ 12.000,00. 

O Sr. Benedito Ferreira - h o equivalente a 2.000 
dólares, na época. 

O Sr. Alberto Silva - Se V. Ex~ puxar os CrS 
500.000,00 deste ano ... 

O Sr. Benedito Ferreira- Não, Excelência, é do ano 
passado, de 1982. Nós estamos em 1983, eu falei 19"82. 

O Sr. Alberto Silva- Se V. Ex• retificar, esta sua casa 
vai sair, aOs custos de 1975, por Cr$ 100.000,00. 

O Sr. Benedito Ferreira- Nobre Seriador, o câlculo 
que fiz aqui, deCrS 12.000,00, tomando o preço do dólar 
naquela época ... 

O Sr. Alberto Silva- Mas o dólar em 1975 não ·era 
Cr$ !2.000,00 ... 

O Sr. Benedito Ferreira- Eu sei que erã. ·pouco mais 
de crs 6,00. · · -

O SR. ADERBAL JUREMA - Daqui a pouco vou 
ter que pedir um aparte. 

O Sr. Benedito Ferreira- Realmente, nós estamos tu
multuando o discurso de V. Ex• Mas o que importa, na. 
realidade, é que não há, nesta minha citação, nenhum 
propósito de criticar, porque icho que o Senador Alber
to Silva foi um exemplo de trabalho no PiauL ... 

O Sr. Alberto Silva - Muito obrigado. 

O Sr. Benedito Ferreira- ... e pude constatar o quan
to S. Ex• pôde realizar enl favor -do seu povo. Eu só citei 
o caso porque é espantoso o que foi conseguidQ- em 
Goiás pelo sistema da -chamada casa económica. E, la
mentavelmente, verifiCo que esSe-proSramã não foi ainda 
incrementado, até agora, aos níveis em que ele deveria 
ser, de vez que o que temos assistido são queixas e mais 
queixas daqueles que não podem pagar as prestações de 
suas casas, em face dos elevados custos a que têm chega-
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do às mãos dos chamados mutuários do BNH. Era esta a 
observação, Senador Aderbal Jurerna, rigi"adecendo e pe
_dindo desculpas pelo tumulto que, sem propósito algum, 
acabamos, juntamente coffi o Senador Alberto Silva, fe
vando ao discurso de V. Ex~ 

O SR. ADERBALJUREMA- V. Ex• animou O meu 
pronunciamento, porquanto nós estamos cansados dos 
pronunciamentos tranqUilos, dos pronunciamentos for
majs. Os pronunciamentos tranqüilos e formais!Cmbram 
a formalidade da casa própria, das vilas populares do 
BNH que não consultam o homem. A caSa é a habitação 
do homem e a casa do BN H é estandardizada. Eu não 
compreendo que se façam vilas populares no sertão 

-iguais às vilas populares citadinas. A maneira de viver do 
sertanejo é completamente diferente da maneira de viver 
do citadirió. OCorre, então, o que lá em Pernambuco se 
verifica, no alto sertão: viras populares fechadas, porque 
o sertanejo não quer viver dentro de uma casa daquelas. 
Ele acha que está encaixotado. A casa sertaneja tem que 
ter o terraço, tem que ter o copiar, não pode ser igual à 
casa urbana. E isso tudo acontece por quê? Porque o ho
mem não foi consultado. 

Lembro-me, Srs. Senadores, de que em uma das vezes 
que estava estudando a educação norte-americana, não 
atravês dos livros traduzidos n_o Brasil, mas-lá~ hÕspeda
do nas Américas, visitando e morando nas esColas, eu 
encontrei coisas interessantes. Sen'ador Alberto Silva, V. 
Ex• que é engenheiro, encontrei coiSas ínteressantes em 
cidades americanas. Os grupos escolares, as escolas só 
eram construídos depois de se ouvir a comunidade, de
pois de se ouvir a criança que ia freqüentar aquela esco
la. Então os interruptores de luz eram colocados à altura 
que as crianças tinham pedido. No entanto, ainda hoje 
nós sabemos- eu fui Secretário, V. Ex.' foi Governador 
- que os nossos engenheiros constroem uma escola 
como se éla fosse só piua ad~lto: a criança chega na esco
la, para apagar a luz tem que usar um cabo de vassoura. 
Essa é a realidade ... 

O Sr. Octávio Cardoso- V. Ex• me permite um apar
te? 

O SR.ADERBALJUREMA- Já o permitO a V. Ex• 
com muito prazer. Realidade que encontrou Agamenon 
Magalhães que disse certa vez: ''Construi esta vila popu
lar; esquecf-me do problema educacional". "Fui visitar a 
vila popular das lavadeiras- ele me disse- e encontrei 
coisas desse tipo: o marido da lava:-d"eira não 8oStõu da 
posição da torneira, do local em que foi colocada a tor
neira~ então a arrancou, pegou o martelo e em oUtro lu
gar bateu a torneira na parede, como se a água pudesse 
jorrar, porque achava qu_e_ aquela torneira em qualquer 
lugar daria água. Para ele~ água era na torneira, e não 
da encanação". Por aí se vê o atraso. Isso acontece ainda 
hoje, alguém dizer: '"enfiei uma torneira na panlde;-sr: 
Governador, e não veio água". O Govirnidor achou 
uma graça enorme, e no dia seguinte chamou o Secre
tário de Educação que, naquele tempo era o Diretor de 
Educação e disse-lhe: "organize os pelotões, para expli
car àqueles homens humildes, àquelas mulheres humil-

-des o que é encanamento, o que é ãgua encanada". Por
que eles não o sabiam_. Pois_ bem. Ai~da hoje nós precisá
vamos explícar a de-terminado órgão do Brasil, o que é 
encanamento, o que é torneira. OUço V. Ex• com prazer. 

O Sr. Octávio Cardoso- Eu não sei por quanto tem
po a criança americana fica-baixinha piri botar o inter
ruptor ... 

O SR. ADERBAL JUREM A - Fixa baixinha não; 
tem que ficar à altura dela. 

O Sr. Octávio Cardoso - Porque eu imaginO, com o 
interruptor numa posição mais alta, pOl-que na maior 
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parte da vida do homem, ele tem a altura normal, não a 
altura de uma criança. 

O SR. ADERBAL JUREMA - Mas a escola é feita 
para a criança; não é feita para o homem normal. 

O Sr. Octávio Cardoso- Ah! Nas escolas, V. Ex• fa
lou. 

O SR. ADERBAL JUREMA- Eu falei nas escolas. 

O Sr. Octávio Cardoso- Mas a torneira era no. c. 

O SR. ADERBAL JUREM A- V. Ex~ está atrapa-
lhando. 

O Sr. Octávio Cardoso- Não. Não estou_ atrapalhan
do. 

O SR. ADERBAL JUREMA - Está atrapalhando 
tudo o que me permite esclarecer a V. Ex• São dois as
suntos düerentes, ... 

O Sr.--Octávio Cardoso - Eu entendi bem. 

0- SR. ADERBAL JUREM A- ... um sObre as tornei
ras ilãs escolas; outro as torneiras nas casas das lavadei
ras. 

O Sr. Octávio Cardoso - Eu entendi bem. Esse 
problema habitacional no País é realmente muito com
plexo. V. 1x• tem razão quando diz que o BNH cons
truiu algu11S conjuntos muito áridos. Agora, a verdade é 
que por uma questão de custo, não se pode naturalmente 
construir a habitação segundo a opção individual do 
usuário. O nobre Senador Benedito Ferreira, por exem
plo, se referiu ao projeto casa econômíca. Projeto casa 

-económica que se implanta em área destinada pela pre
feitura, portanto, o terreno não acresce no custo da cons
trução, as plantas são padronizadas e licenciadas pela 
prefeitura. De sorte que um usuário não precisa contra.:
tar engenheiro ou arquiteto e não precisa requerer o li
cenciamento da sua planta especifica na prefeitura. Exis
te uma .planta standard para a pessoa usar, seja de três 
dormitórios, dois dormitórios ou um dormitório - o 
usuário pode escolher. Mas naturalmente que o ideal se
ria que se pudesse fazer casa com trê.'i dormitórios, quin~ 
tal, aihorização, horta, etc., como falou o nobre Senador, 
Alberto Silva. Acontece que em quatro anos de Governo 
ele fez 90 casas. Então, quando o BNH constrói no seu 
Estado 5 mil casas, convenhamos que embora seja ... 

O Sr. Alberto Silva - Permíte V. Ex' um aparte? 

O sr. OCtávio Cardoso - Eu não poderia conceder o 
aparte a V. Ex•. porque estou aparteando apenas ... _ 

O S~. Albert~ :5!ilva- Eu estou pedindo para depois. 

O SI-. Octávio Cardoso- Ah! Sim. Permitirei a V. Ex• 
por uma questão de deferência. Então, eu acho, por 
exemplo, que não se pode chegar ao requinte de fazer 
uma casa com todo ó conforto e segundo a opção do 
usuário. Acho que o ideal seria realmente construir as 
casas segundo o clima, os hábitos pessoais, os usos, cos
tumes, a região, mas sem abrir mão de um certo processo_ 
de eStandardização, que é para poder atender o custo 
acessível ao- uSt.iá.rio: Realmente o problema é muito 
c_omplexo. Agora, V. Ex' tem razão quando acha que o 
homem é o elemento essencial na formulação desses con
juntos,- nisso V. Ex• tem razão. Agora, o esforço brasilei
ro; no sentido de dotar a população brasileira de habi~ 
tação realmente fOi notável, sem precedentes no País e, 
não sei, talvez no mundo, pelo que se fez em habitação 
neste -País. O nobre Senador Benedito Ferreira, por 
exemPlo, disse que não sabe por que esse pi-ojeto de ca
sas econôffiicas hãO prõsSegue. Nós tivemos uma grande 
recesSão na captação da poupança no País, por essas coi-
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sas que acontecem, open, over; então, o homem sai da la~ 
voura, sai da empresa, sai das suas ativ_idades lucrativas 
indo para as atividades especulativas que são mais côm:o
das, mais seguras, mais -rentáveis. E por isso, natural
mente, a nossa poupança, a nossa c~ptação baixaram a 
níveis insustentáveis e os ·prograrilás de hãbitação não 
puderam ter o mesmo ritmo com que haviam se iriiciado. 
Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. ADERBAL JUREM A- Já concedo o aparte a 
V. Ex•. Senador Ãlberto Silv-a. -

O Sr. Alberto -Silva - Só- para esclarecer ... 

O SR. ADERBAL JUREMA - Porque ouvi com 
toda a atenção o aparte do représentante do Rio Grande 
do Norte, e quero esclarecer a S. Ex• que concordo que o 
esforço do Executívo Federal, dos ExecutiVos Estaduais 
e Municipais, todos eles reunidos, roi muito grande esse 
esforço, no sentido de resolver o problema da habitação 
popular. Mas quero chamar a atenção para a padroni
zação, não que eu queira uma casa indiVldu-affiada, mas 
quero, pelo menos, uma casa ecológica, para cada re. 
gião. Foi por isSo- que me bati: uma casa ecológica. 

O. Sr. Octávio Cardoso - Isso eu concorder Coni V. 
Ex• 

O SR. ADERBAL JUREM A- Pois é, uma casa eco
lógica, a qual, muitas vezes até concorre para um baixo 
custo, porque ela pode usar material da região. De ma
neira que, este é o meu ponto de vista. O que não quero é 
a casa artificial, em que o homem não se sinta bem den
tro dela, porque em realidade, nós queremos a saúde físi
ca e mental do homem. E se nós o colocamos numa casa, 
em que ele se sente como se estivesse numa prísão, então 
nós estamos absolutamente errados. Mas para isto não é 
o engenheiro, não é- o i:trquiteto quem resolverã os 
problemas. Nos países, como a Alemanha, que teve um 
problema imenso depois da última guerra- e lã eu esti
ve quase um mês estudando o problema da habitação so
cial - lá eles se preocuparam muito com isso, com esse 
problema de fazer uma casa para ci homem, e não faier 
com o que o homem se sinta dentro de uma casa, porque 
não tem outro lugar onde ficar. 

Na Alemanha até discordaram da poHtica brasileira, 
da casa própria, aliãs isso é uma herança portuguesa, 
sabe V. Ex~ Lá, eles não se preocuparam em fazer a casa 
própria; eles fizeram a casa ou apartamento para alugar, 
em termos completamente diferentes do nosso e nós não 
os pudemos imitar, mas em verdade resolveu o problema 
da Alemanha porque, sabe V. Ex• que_ mais de 50% das 
habitações na Alemanha foram destruídas pela guerra, e 
eles hoje recuperaram tudo ou quase tudo, financiando 
as empresas, a juros que eu não- devo- dizer porque vai 
nos humilhar demais. De maneira que, houve ainda a 
participação do social, efetivamente~ Quando eu estive lá 
em 1968, o Ministro da Habitação me disse que o alemão 
que ganhava até 3.000 marcos tinha uma ajuda do Esta
do para pagar o aluguel da casa. Quem ganhava mais de 
3.000 marcos não;· mas até3.000 marcos tinha uma ajuda 
do Estado. E se era viúva incapaz de trabalhar ou ho
mem idosO também tinha essa ajuda para pagar o alu
guel. Agora, esses aluguéis não eram como os aluguéis 
no Brasil; esses aluguéis eram fiscalizados pelo Minis
tério de Habitação, estandardizados de acordo com a 
área e a renda per capita do habitante daquela área que 
iria ocupar aquela casa. isso tudo feito sabe por quem? 
Pela Universidade. A Universidade é quem disso se en- -
carregava. Aqui nãq; aquí iSso é tudo feito, vamos dizer, 
a golpe de imagin.ãÇã.o. 

O Sr. Alberto Silva - Permite V. Ex• um aparte? 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li) 

OSR.ADERBALJlJREMA- Pois não, ouço V. Ex• 

O Sr. Alberto Silva - Nobre Senador, eu creio que 
essa questão da casa piauiense merece um esclarecimen
to. V. Ex• levantou, hoje, uma questão muito importan
te; eu já me solidarizei com V. EX~ sobre o seu próximo 
pronunciamento e sobre a tese que defendo. A casa do 

-Piauí nasceu, só foram 92, porque eu deixei o Governo e 
depois que eu sai ninguém mais quis continuar. O 
problema foi o seguinte: foi a universidade, nobre pro
fessor e Senador Aderbal Jurema, pmfessor em primeiro 
lugar e Senador em seguida; foi a-universidade do Piauí 
quem estudou a casa. 

O SR. ADERBAL JUREM A - Parabenizo-me com 
V. Ex• 

O Sr. Alberto Silva - Lã havia sociólogos, pessoas 
que me disseram que a casa não podia deixar de ter três 
quartos, porque era um quarto para o casal, um quarto 
para as moças_ e um quarto para os rapazes. E não se po
deria viver nJJiita casa de menor área do que 76m2• Deve
ria ter uma salinha, uma cozinha, e, sobretudo, um pe
queno ql!intal para o nordeste a fim de que se tivesse 
uma pequena horta dentro de casa ou seu bichinho, 
como sabe V. Ex•. Partindo dessa premissa, veio uma se. 
gunda. O salário mínimo era 300 cruzeiros. Quanto é que 

- uma pessoa pode pagar por uma habitação ganhando 
30ü cruzeiros? Na verdade, eles concluíram que seria na
da. Estabeleceu-se, então, 15 cruzeiros por mês para um 
salárío mínimo de 300 cfuzeiros. Veja V. Ex• que a caSa 
surgiu de um estudo Sério. Verificou-se, então, que na ta
bela do BNH 15 cruzeiros por mês equivalia a 12 mil cru
úiros de -empréstimo, dentro -das tabelas. O preço j2 mil 
cruzeiros definiu a casa. B-aseando-se nisso, debruçaram
se os engenheiros e os técnicos para fazer uma casa de 
16m 2 com-tr~s quartos, sala, cozinha e-quintal-murado, 
por 12 mil cÍ-uzeiros, Aí veio a Pesquisa, nobre Senador, 
só vai ·assiffi. E, atraVés da pesqUisa, fizemos a casa mui
to boa, muito econômica e própria para a região em que 
ela foi construída. Levei a fotografia da casa ao Presi
dente Geisel, que estava, então, na Presidência. Ele 
-olhou e perguntou:"- O que é isso? Isso é uma casa po
pUlar. Ele olhou, "Mas é muito boazinha! Muito boazi
nha''. E disse o seguinte: -~'Eu só entendo uma casa po
Pular que -tenha o seu lugar onde as pessoas possam criar 
os seus bichinhos .. .'' Perfeitamente, essa tem, é murada, 
Presidente. _"Também que tenha o seu jardinzinho". 
Veja pela fotogr"i!fia que tem seu jardim, para que as 
crianças possam ter o seU lazer e a área. Depois de tudo 
pronto ele perguntou: -"0 que o Senhor quer que eu 
faça? Que eu determine ao BNH que aceite esta casa 
cOmo urri pa-drãO a ser construído no Nordeste. Ele deU a 
ordem, e o BNH, mudou o padrão e aceitou. As noventa 
e duas, nobre Senador, foram apenas um teste para pro-

- var que é possível fazer. Então, elas foram constrUídaS-e 
o Presidente Geisel inaugurou-as jUnto -com quatro Mi
nTStfOs, e todo o pessoal que andava com ele. E, ao en~ 
trar na casa teve a seguinte expressão, dirigfndo-se ao 
Presidente de então do BNH: -"Por que o Senhor não 
faz 50 mil casas destas no Nordeste?" E ele saiu-se com 
esta: -"Se Vossa Excelência me emprestar este Gover
nador, eu faço." Então, eu quero dizer que é possível e 
viâvêCE, -depois que eu deixei o Governo, este- Padfão 
foí abandonado e as melhores casas populares que exis
tem na Capitál do Piauí são aquelas, porque são boas, 
são ótimas, são cOnfortáveis e custaram este preço. Re
sultado da pesquisa ... 

O SR._ADERllAL JUREMA -Antes de ceder o 
aparte à nobre Senadora Eunice Michites quero chamar 
a atenção dos Srs. Senadores para o seguinte fato. Sou 
pioneiro aqui em Brasília, eu vim para Brasília em 1960. 
Horrorizou-me as suPerquadras dã Asa -Sul, com relação 

Sábado IS 4813 

a parte da casa dedicada às domésticas. Morei na SQS 
108, não tem jai"lefa, nerri a-r, nem coisa alguma. Então, é 
esse o tipo de casa que se quer fazer no Brasil. Ninguém 
mais do que eu, foi admirador de Juscelino Kubitschek, 
ninguém m_ais do que eu nesta Casa tem exaltado Jusceli
no Kubitschek de Oliveira". Mas ele claudicõu nisso, ele 
fez Brasilia sem ouvir os assistentes sociais, os antro
pólogos e os sociólogos como Gilberto Freire, em pro
nunciamento corajoso, na época, disse. E constatamos 
airida_ hoje, n~s apartamentos, que os cômodos dos em
pregados é uma desgraça, e no entanto dizem que essa ci
dade foi planejada por um socialista. De maneira que 
não entedemos que tipo é esse de socialista. 

Com prazer eu ouço a nobre Senadora Eunice MiChi
les. 

A Sr~ Eunice Michiles :...._ Senador Aderbal Jurema, 
acho que todos nós temos o justo reconhecimento pelo 
Programa Nacional de Habitação, acho que realmente é 
uma conquista social inegável. Agora veja que nós enten
demos que o fluxo de construções de casas tem sido me
no.r também porque o BN H ainda tem que atender às 
grandes obras de saneamento, quer dizer, que ele tem 
essa parte da missão. Mas o que eu queria acrescentar ao 
seu pronunciamento, quanto diz que o BNH deveria ou
vir o_ homem, eu queria especificar um pouco mais, acho 
que deveria ouvir a mulher. 

O SR. ADERBAL JUREMA -Quando eu falo ho
merfl,-Senadórã; eu n-ão estou vestindo calças no gênero 
_humat:~o. Tanto pode se~ a mulher como o homem. 

A s.-. Eunice Michiles- Eu quero apenas especificar, 
porque eu acho que se fosse ... 

O SR. ADERBAL JUREM A -Que há peculiarida
des, isso que V. Ex~ quer assinalar. 

A S.-. Eunice Michiles - Claro. Acho que se deveria 
ouvir a mulher, em relação à habitação, porque quem 
entende de casa somos nós. 

-O SR. ADERBAL JUREM A - Eu vivo mais tempo 
dentro de casa. Permita-me, sem interromper V. Ex•, 
uma vez que uma pesquisa americana deu, inclusive, O 
número de quilômetros que a mulher anda durante o dia, 
dentro de sua casa. 

A Sr~ Eunice Michiles - Vi algumas construções po
pulares no Amazonas em que, qualquer dona de casa, 
veria que não deveria ter sido construída daquela forma. 
Quer diú:r,- niriguém se deu ao trabalho de ouvir a mu
lher sobre o que ficaria mais prâtico, mais fácil, mais 
funcíõOal e, provavelmente, mais barato. Acho que está 
mu1to carente disso, pois a mulher que é quem vai habi
tar, de fato, aquela casa. Eli! dive opinar, deve ser ouvi
da. Acho que o BNH faria muito bem em incluir ffiulhe. 
fes nos quadros dos seus projetistãS: E faria muito me--
lhor se, em todos os Estados, na sua agência do BNH, ti
vesse uma mulher na sua direção, porque teria muito 

-mais possibilidade de, em primeiro lugar, baratear a 
obra, disso tenho certeza; em segundo lugar, tornar a 
coisa muito mais furicional. Acrescentando ainda um 
item: rio in-terior do meu Estado, as casas populares, pa
dronizadas, que são feítas, não se adaptariam àquela re
gião porque são, como diz V. Ex•, gaiolas. A pessoa não 
se sentiria bem vivendo ali dentro. 

O SR. ADERBAL JUREM A- De gaiolas bastam as 
do Rio. 

A Sr~ Eunice Michiles- Exatamente. Agora, veja que 
as pessoas têm uma grande aspiração que seria melhorar 
i Sua casa. Então eu pergunto, por que o BN H não faz 
u~ prOgrama - isso jâ foi -motivo de projeto que flz 
quando Deputada Estadual, no meu Estado. Que o 
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BN H fizesse um prõjefõ, alguma coisa, que pudesse 
atender a essa população que tem a sua casa, tem o seu 
terreno, tem o seu porco, sua galinha, suas bananeiras e 
não quer sair de sua casa, mas que pudesse melhorar, dar 
melhor condição de habitabilidade àquela casa. 

Acho que o BNH deveria repensar sobre esse projeto. 
Porque, na verdade, esse projeto de casa padronizada, 
mesmo mais barata, não atende às aspirações e riecessi· 
dades do homem, pelo menos do interior do meu Estado. 
Isso deveria ser, realmente, repensado. Alguma coisa que 
não se levasse tanto em consideração o custo em si mas o 
atendimento à necessidade do homem do interior: Muito 
obrigado por esta oportunidade. 

O SR. ADERBAL JllREMA- O aparte de V. Ex' ao 
meu discurso foi da maior impciitâl:!êia, porquailio V. 

· Ex• chamou a atenção para um problema fundamental 
na qual seja o de que os engenheiros, construtores, arqui
tetos, devem atentar, quando V. Ex' diz que é preciso 
que a mulher participe diretarrtente. A mulher, em nossa 
civilização, em nossa:·orgarlizãçàO -social, conheCe-muito 
mais a casa do que o homem. Isso V. Ex• tem absoluta 
razão. Agora, quando eu me referi a auvir o homem, é 
justamente para ouvir a pessoa que vai habilitar, porque 
a casa não é feita para ser habitada por monstros de ou
tros planetas e, sim, para ser habitada por pessoas que 
vivem neste Planeta. Por isso é que eu continuo a dizer 
que Gilberto FreírC tinha razão quando Brasília, cons
truída com essa beleza arq uitetônica tão surpreendente, 
não ouviu o homem, e aí estão os erros de Brasília que, 
até hoje, não puderam ser corrigidos. 

O Sr. Octávio Cardoso - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ARDEBAL JUREMA- Concederei o aparte a 
V. Ex•, para encerrar o meu discurso. 

O Sr. OctáviO Cardoso - Apenas, gostaria que não 
passasse como uma indelicadeza ao nobre Senador Al
berto .Silva o fato de eu ter dito que S. Ex• construiu ape
nas noventa e duas casas em seu Governo. S. Ex' expli
cou que começou a construir as casas jâ no firial do seu 
Governo. Certamente, -os píauienses devem ter lamen1a-:. 
do a sua saída, com uma solução tão prãtica para o 
problema habitacional. Mas, fundamentalmente, nobre 
Senador Aderbal Jurema, o problema é de custo. O 
BN H, que tem cometido muitos erros nesse campo, e 
não nego naturalmente os acertos e a grande obra que 
realizou, permitiu que empreiteiros construísSem habi
tações de mâ qualidade para alcançar custos baixos, 
construções que se_deterioraram muito rápido no tempo. 
Hoje, cOnhece-se alguns projetas de_ construção que são 
verdadeiros primores de adapatação de habitação ao 
meio em que são implantados. E, além da casa económi
ca, que jã nos referimos, existem também projetOs de fi
nanciamento_de habitações em terrenos espars_os _de pro
priedade dos interessados nos financiãmentos. Certa
mente, um dia chegaremos ao ponto desejado e enfoca
do, com muita propriedade, por V. Ex~. de fazermos as 
habitações compatíveis com o nível social, o meio, a re
gião em que o homem vive e onde naturalmente deve se 
sentir bem na sua casa, que é o seu grande mundo. 

O SR. ADERBAL JUREMA- Agradeço, mais uma 
vez, a participação -ae V. Ex~. através de seu esclarecido 
aparte. Quero dizer que não foi sem razão que viffi aqur
tratar de uma vila popular, construída pelo Governo de 
Pernambuco, com o#nome de "Bola na Rede"~ Foram 
tantos os gols, através desses apartes, neste meu pronun
ciamento, que me sinto absolutamente satisfeito. 

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

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dali~)- Çoncedo a 
palavra ao nobre Senador Benedito Ferreira. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

O SR. BENEDITO FERREIRA (PDS - GO. Pro
nuncia Q seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente e Srs. Senadores: -

Uma iriquietação inicial e Que estã virando um pânico 
generalizado vai tomando conta dos arraiais da agrope
cuãria em Goiás e do volume de produtores em sérias di
ficuldades financeiras ante o Banco Central. Pelos agro~ 
pecuaristas de outros Estados, que têm me procurado 
aqui no Senado, ultimamente, em virtude da série de_dis
cursos que temos feito, aqui, desta tribuna, sobre o 
problema do crédito rural. Mas pude avaliar, Sr. Presi~ 
dente, o volume de angústia e de desespero do setor em 
face às penalidades que vêm sendo aplicadas aos inadim
plentes do Crédito Agrícola pelo Banco Central. Tam~ 
bém pude constatar que não é realmente um Problema só 
da minha região, do meu Estado, mas é, sem dúvida, a 
essa altura, um verdadeiro nagelo nacional. 

Talvez, por serem excessivamente otimistas e, em con
seqüência, os que, por viverem permanentemente em 
co-ntato com os milagres da natureza, e, por esta razão, 
muitos, senão a totalidade dos desesperados de hoje 
aguardassem esperançosos um quase milagre, um des
pertar de consciência dos tecnocratas que vinham pos
suindo e governando o- País, até bem pouco, e modificas
sem a legislação vigente. 

No entanto, Sr. Presidente, fazendeiros mais que tra
dicionais, homens honrados e trabalhadores, orgulhosos 
de suas ingentes e extraordinárias realizações nas glebas, 
até mesmo arrogantes, no que diz respeito ao cumprí
mento dos seus comproffiissos, ao ponto de desprezarem 
os contratos, os "chamados papéis assinados", e valori
zarem milito mais a simples palavra empin&ãaa,- jiois
bem, Sr. Presidente, esses homens briosos e de mãos ca
lejadas, _esta espécie que, desgraçadamente, já é quase 
"Raça extinta" nas cidades, após venderem o seu reba
nho e tentarem, na maioria dos casos, venderem as suas 
Glebas, para pagarem os empréstimos bancários; estão 
agora, descobrindo, em muitos dos casos, que, mesmo 
desfazendo de tudo que possuem, não darão conta de pa
gar os seus compromissos, as suas dívidas, acrescidas das 
multas que lhes são impostas, com o agravante de fica
rem impedidos de contrair novos financiamentos. 

Como assinalado, Sr. Presidente, e disto t_od~s nó:s te
mos conhecimento, os remanescentes, os mais que cróni
cos Patriotas impenitentes, que ainda insistem e teímam 
em fazer agropecuária em nosso País, vivem rTi.uito mais 
alimentados e nutridos pela esperança de dias melhores, 
de que, "Se Deus quiser, o ano que vem va1 SeióOm", do 
que mesmo de lucros ou simples remuneração pelo tra
balho. 

AÜás, Sr. Presidente, não estamos comentando nada 
de_ novo, visto que todos nós, o Senado, a Câmara dos 
Deputados, o Poder Executivo, enfim tÕda a Nação estã 
'"1:nnsada" de saber o quanto temos agido e legislado em 
desfavor da agropecuãría, que não faz passeatas, protes
tos ou greves, enfim não nos pressionam nem mesmo 
através dos meios de comunicação, ao mesmo tempo, 
ante a insaciedade sempre crescente, do egoísrrio suicida 
e cultivado, com tanto desvelo, na área urbana, fomos 
alimentando um sistema de transferências de rendas, de 
descapitalização da agropecuária, para manter um con
sumismo desenfreado nas nossas cidades que, vale repe
tir, tenho fundados receios, a esta altura, nos falte os 
meios e a autoridade para colocar um paradeiro. No en
ta to, uma coisa todos temos certeza já está nos custando 
muito caro, em termos de_ escassês de alimentos, e que 
irá, muitO -p-ii:>xímamente, não havendo uma profunda e 
urgentíssima mudança de rumos, irá, repito, nos custar 
até mesmo lágrimas de sangue. 

E por que, tudo isto, Sr. Presidente, haverão de inda
gar os que forem escrever a história da nossa geração, 
política, sobretudo, irão querer saber onde estavam os 
Lide~;;es, os Políticos Com .. P" maisculo que consentirãm 
esiã ·politica minúScula ou poliiiqtiice de andarmos a re-
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_ baque da opiriíão pública, de agirmos como cortezãos 
das inomentâneas e invariavelmente confusas e mais que 

--diSP-ersas vontades dos grupos urbanos que nos pressio
n:im,"--a eles cedendo e- conCeciCfldo tudo o que realmente 
precisam, é verdade, mas concedendo muito de supér
fluos que as nossas rendas urbanas jamais poderiam pa
gar e para fazê-lo, fomos segurando e saqueando a agro-
pecuária, mesmo ·pagando o preço dÕ imponderável e 
mais que danoso êxodo rural. 

Criamos um círculo vicioso para alimentar a orgia do 
consumismo dã população carente urbana, adotamos o 
··milagre". Só que deveria e precisaria ser o verdadeiro 
Milagre Teológico, para dar certo. Na falta deste, adota
mos o milagre do "Jeitinho", fomos descapitalizando a 
agricultura, com tabelamentos, confiscos e impostos 
além de obrigá-la a compfar a preços· de mercado ou até 
acima destes, com o simulacro dos subsídios dos juros 
dos financiamentos para a produção. 

Ao mesmo tempo, com preços políticos nos alimentos, 
- e, para este aspecto, eu pediria a atenção dos Srs. Se
nadores, especialmente do nobre representande do Rio 
Grande do Sul- no caso exclusivamente para as áreas 
urbanas e, em especial, nos chamados grandes centros, 
ao p-onto de Chegarmos ao absurdo de, no Rio de Janeiro 
e Brasília, segundo estudo do I.B.G.E, através do EN
DEF- Estudo Nacional de Despesas Familiar, os nos
sos habitantes de Brasília e do Rio de Janeiro pagarem, 
como ainda hoje pagam, invariavelmente, de 40 a 50% 
menos pelos cereais do que os consumidores dos Estados 
do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que 
produzem 2/3 dos grãos do País. 

Pois, bem, Sr. Presidente, não importa tal iniqUidade, 
o que importa, o que vale mesmo, é agradar as "massas
votantes", prover~ lhes dos meios para que tenham auto
móveis, mesmo não podendo pagar bicícletas, televisões 
a cores e quantos eletrodomésticos e demais bens que as 
"nossas indústrias" coloquem no mercado, universida
des gratuitas para produzir "doutores desempregados" 
enquanto nos faltam escolas profissionalizantes de nível 
médio e temos milhões de crianças sem matrículas no en
sino primário. 

Casas e apartamentos a custos proibitivas pelo BNH 
para a maioria-que n-ão poderia pagar um simples barra
co, e, para tudo isto e _o mais, que iríamos longe para 
enumerar, utilizando não só a totalidade das poupanças 
internas mas muito mais, -dólares emprestados a juros 
probitivos, para os chamado~ investimentos urbanos e 
custear o petróleo e remessa de lucros dos "nossos auto
móveis". 

Mas, tudo isto, redundará numa desenconomia, di
ziam e ainda ousam dizer alguns poucos, neste País, e as 
favelas se agigantando em conseqüência do êxodo rural, 
produto da descapitalização e abandono do setor? Inda
garão alguns impenitentes ··chatos ou caxias" como eu, 
mais tantos outros patriotas por ai estão assim a indagar. 

Não nos importa, ou pelo menos até aqui tem parCci~ 
do nada significar, visto que, com dólares emprestados, 
vamos criando empregos e não oportunidades de traba
lho nas cidades, custando estes, em dinheiro emprestado, 
em média USS 14 a 15 mil de investimentos, enquanto 
vamos deslocando do campo para a cidade, da estatística 
da produção para a estatística do subconsumo a mão-de
obra e, o que_ é pior, as famíljas trabalhadoras e honra
das, para serem convertidas em mais e mais faVelas e fa
velados, naturalmente porque não resistindo às pressões, 
entendemos ser mais "económico" dispender 14 a 15 mil 
dólares e~prestados para criar um "emprego'' nascida
des, enquanto para criar uma efetiva e produtiva oportu
nidade de trabalho na agropecuária, gastaríamos pouco 
mais de mil dólares de investimentos. 

A moda, Sr. Presidente, o modismo, a "onda", é o dis
tributiVismo, distribuir, distribuir generosa e fartamente 
o que não ganhamos, não produzimos, não economiza
dos e, tanto é verdadeira esta jã preponderante e mais 
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que desastrada preocupação, que possuem os políticos 
do Brasil que até inserimos no texto da nossa Consti
tuição em seu item I do Art. l65,_que, mesmo como uma 
aspiração, um simples e generoso desejo do constituintt; 
estabelecemos uma regra única no mUndo atuaL 

Vejamos o que reza o item I do Art. 165 da nossa Car
ta Magna. 

''Art. 165. A Constituição_ as_s_egura aos Ir<ibit
lhadores os seguintes direitos, além de outros que, 
nos termos da lei, visem a melhoria de sua condição 
social: 

I -salário mínimo capaz de satisfazer, confor
me as condições de cada região, as suas necessidades 
normais e as de sua família." 

Ora, -Sr. Presidente, todos sabemos que o chamado sa
Iârio mínimo, decretado por tutela governamental como 
o mínimo que se pode pagar ao incapaz, ao desqualifica~ 
do profissionalmente. E, onde Sr. Presidente, em qual 
país desenvolvido ou em desenvolvimento do mundo de 
hoje, uma família vive senão s_ob o regime de rendimen
tos ou receita famitiar? 

No entanto, Sr. Presidente, a hipocrisia, a irresponsa
bilidade do distributivismo de um lado, e de outro um 
novo tipo de vigaristas e aprOveitadores, rotulados inde
vidamente de empresários, constituindo no Brasil uma 
nova casta, a dos chamados uempresários-ricos das em
presas pobres", freqüentadores assíduos dos coquetéis e 
colunas sociais, e, por isso, sem tempo para trabalhar e 
dirigir os seus negócios, mas, com tempo mais que sufi
ciente para serem agradâveis aos bancos e aos governan
tes, para conseguirem vultosos empréstimos que nunca 
serão resgatados, quanto muito, ao final da "orgia em
presarial", entregam os ferros Velhos ao governo e pron
to, temos aí maiS Uma empresa estatal, mais um aliado 
ao distributivismo inconseqlfe-rite. Privilégios e imoralís
simas mordomias, além de salãrios e vantagens aos de
mais empregados, notar que, nem sempre trabalhadores, 
acima do que efetivamente produzem e, o que é pior, 
muito acima da média do mercado real de trabalho. 

E, Sr. Presidente, o pior, o muito piOr é que, como go
vernantes, ao meio desta balbúrdia ou orgia do distribu
tivismo, temos estimulado e legitimadõ tal situação. O 
resultado, Sr. Presid~nte, aí estâ,já é latente e até mesmo 
já em plena efervescência o sentimento de mágoa e-até de 
ódio entre empregados, empregadores e governantes. 

O Sr. Fábio Lucena-- Permite V. Ex.• um aparte? 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Pois não, nobre 
Senador. 

O Sr. Fábio Lucena- Poderia V._Ex.• ter a gentileza 
de repetir o trecho que antecede ao nascimento de novas 
estatais'? 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Eu me reportava 
aos Estados ... 

O Sr._ Fábio Lucena- Não que eu não estivesse pres
tando atenção, pelo contrário, estava bastante atento ao 
seu pronunciamento, mas não consegui eritender aquefe 
trecho. 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Os novos ricos, os 
chamados empresâríos ricos de empresas pobres .. 

O Sr. Fábio Lucena - Eu não consegui entender que 
V. Ex• esteja colocando no mesmo nível de empregados 
todos os funcionârios das empresas estatais. Parece-me 
que V. Ex~. o que não é do seu feitio, comete uma pro
funda injustiça com as empresas estatais, porque se há, 
como V. Ext- fala, esse ferro velho do qual nascem novas 
estatais, nem todas elas são produtos de sucata. Pareceu
me ser isso o que V. Ex.• quis afirmar,·talvez esteja enga~ 
nado. 
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O SR. BENEDITO FERREIRA - Reportei-me a 
essa onda de. empresas que foram sendo, entregues ao 
Governo, daí o vulto extraordinãrio de estatizaçãO' que 
atingimos, e digo isso profundamente magoado como 
empresário, de verificar que essa nova onda de empre
sários rícos e empresas pobres que têm surgido no Brasil, 
nos últimos anos, é que têm permitido esse volume de in~ 
terveniência estatal, que já hoje faz inveja até aos chama
dos países comunistas, 

Mas, dizía, empregados, nem sempre trabalhadores. 

O Sr. Fábio Lucena - Mas V. Ex.• generaliza. 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Empregados, nem 
sempre t~ãbal_hadores, porque hã os trabalhadores ... 

O Sr. Fábio Lucena - De todas as estatais? 

O SR. BENEDITO FERREIRA- Ex', eu diria que, 
lamentavelmente, tal é o descaso, e aí responsabilizo 
mais uma vez os empreendedores do Brasil, tais os pre
conceitos à _vida_ pública, tal o d~apreço ao homem e à 
vida pública, neste País, que ainda hoje, em que pesem 
todos os agravantes decorrentes da crise política que este 
País vem atravessando, porque ela é muito maiS política 
do que qualquer outra coisa, sobretudo no que diz res
peito à educação; mas a verdade é que o nosso empresa
riado, só agora, depÕis que a coisa está entornando, é 
que começa ele a comparecer e a oferecer-se para encon
trar caminhos, porque ria maioria dos casos, quando so
licitados pelos Partidos políticos a participarem da vida 
Públic:i;- a .emprestB.rein o seU concurSo ê ã sua experiên
cia, eu ouvi de muitos companheiros meus de empresa: 
Política é coisa para inalandro. Política é uma coisa imo
ral. Polftica é uma coisã "indecente, e não vou assumir o 
ris-co de ser achincalhado, e de ser desmoralizado._ Daí 
por que eu não farei política. 

Mas, então, eu diría a V. Ex• que a omissão, nossa 
também, como empresários, de muitos de meus compa
nheiros empresários, empreendedores, permitiu que sur
gisse, no Brasil, muitas dessas empresas estatais que aí 
estão, hoje, a asfix.íar~ -a exigir mais e màis arrecadação, 
como ainda ontem eu podia dizer na reunião do meu 
Partido, examinando a proposta do chamado Grupo dos 
Onze, que não -há como mais falar em aumentar aüQuo
tas dos tributos, porque a carga tributária já estâ insu

-portável. Porque, em realidade, o aumento de alíquota, 
~sabe V. Ex.•, é penalizar a quem paga e premiar quem so-

nega. 
Então, sugeria eu que fosse incorporado à nossa pro

posta, ao projeto do Grupo dos Onze, um aprimoramen
to na máquina fiscal, mas não um aumento de alíquotas~ 
Mas quis eu, nobre Senador, em momento algum- até 
porque não trago isso no propósito do meu pronuncia
mento- condenar oujog~r na vala comum todas as em
presas estatais. Até porque acho que as generalizações 
não deyem fazer de quem busca caminhos; elas tumul
tuam, elas turbam o entendimento, seja. de ,quem ouve e 
aiê mesmo de_quem fala. 

Eu não tinha o propósito de tratar das estatais, que 
têm um desempenho realmente muito bom, desempe
nho, muitas vezes, a nível que pode ser chamado de óti
_mo, como é o caso por ex.emplo do Banco do Brasil, 
como é o caso da própria PETROBRÁS. E-a esse respei
to, a não ser que tenha mudado de alguns anos para câ, 
mas quando Deputado, nos idOs de 60, eu pude fazer 
uma devassa na PETROBRÁS. E ali constatei que mui
tas das queix.as, até formuladas por empresários, nem de 
longe correspondiam à verdade; entre elas uma série de 
artigos de um eminente homem público, escritor, intelec
tual, grande economista, que é o mestre Eugênio Gudin, 
em que ele fazia acerbas críticas à PETROBRÃS, porque 
ela gastaria mais homem do que as empresas privadas
e naquele tempo existiam duas pequenas, no Brasil, que 
refinaram petróleo- gastaria a PETROBRÁS mais ho
mens do quC as demais, por barril de petróleo refinado. 
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E eu descobri porque, com muita facilidade. Porque, na 
realidade, as empre.'>as privadas ficavam com o filé dare
finação aquilo que mais convinha, aquilo que m8.iS con~ 
sultavam seus interesses. Mas a PETROBRÃS não, a 
PETROBRÁS tinha que refinar para atender às reais e 
totais necessidades do mercado. Então tudo aquilo que 
fosse rentável ou de maior rentabilidade ficava para as 
duas maiores empresas, uma no Estado de V. Ex.•, e a
quela outra no Rio de Janeiro. 

Daí por que estou citando esse caso para mostrar a V. 
Ex• que não é meu propósito generalizar críticas e quei
xas ãs estatais. Mas V. Ex• vai convir comigo. O fenône
mo Decreto-lei n\' 2.045 por que ele aqui está a exigir que 
se reduza a 80% do INPC, quando todo o empresariado 
está a dizer que não hã necessidade dessa redução sala
rial; mas o empresariado privado, esse que gere bem os 
seus negócios, esse que otimiza todos os fatores de pro
dução e que poderão suportar, como têm suportado até 
aqui, os encargos do total do lN PC sem repassar para os 
custos dos produtos finais.- Mas esse decreto, Ex.', como 
está, e daí o empenho do Governo, é para diminuir o dé
ficit público desse glutão insaciável, desse imponderãvel 
Frankstein que aí tem o rótulo também chamado de em
presas estatais. 

O Sr. Fábio Lucena- Quer dizer, Ex•- e me permita 
-que só há um caminho para reduzir o déficit público: 
é subtraindo, mais e mais, os parcos rendimentos dos 
trabalhadores. 

O SR. BENEDITO FERREIRA- Essa é a nossa di
vergência. Acho que o pessoal das estatais ... 

O Sr. Fábio Lucena - Porque enquanto se estabelece 
80%, sobre o JNPC, para os reajustamentos salariais, o 
mesmo Governo que isso propõe ao Congresso estabele
ce 130% no reajuste da casa própría. 

-·o SR. BENEDITO FERREIRA - V. Ex• não leu o 
Decreto-lei nQ 2.045. desculpe-me, ou tresleu, porque se 
V. Ex.• tivesse lido o decreto verificaria que aqui. .. 

O Sr. Fábio Lucena- Qual o artigo do decreto que V. 
Ex• quer que eu cite? 

O SR. BENEDITO FERREIRA- Se V. Ex• leu, logo 
verifiCou, então, que lá estâ inserido que os reajustes das 
prestações do BNH serão de 80%; que os aluguêis, a par
tir da vigência do decretO, serão reajustados na base de 
80%. Eritão V. Ex• invoca, aí, uma figura que realmente 
descabe. 

O Sr. Fábio Lucena- Invoco uma figura que está em 
vigor. 

O SR. BENEDITO FERREIRA- Não. Em vigores· 
tão os 80%, Excelência. 

O Sr. Fábio Lucena - Em vigor estão os 130% para os 
reajuste-S ou em vigor estão os 80% para os reajustes sala~ 
riais. 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Perdão, Excelên
cia. O decreto-lei está em vigor. 

O Sr. Fábio Lucena --Perdão peço eu. 

O SR. BENEDITo" FERREiRA - V. Ex• está equi-
vocado. - . ~. - -

O Sr. Fábio Lucena - O que está em vigor é o reajuste 
salarial na base de 80% do lN PC. 

O SR. BENEDITO FERREIRA Nobre Senador Fá-
biõ Lucena, o decreto é o inteiro; ele entrou em vigor no 
seu inteiro teor. O Decreto-lei nQ 2.045 fixa em 80% os 
reajustes do INPC para os salários, fix.a os ·reajustes de 
80% para os aluguéis, Como fiXa também em 80% o rea~ ,.. 
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juste das prestações do mutuáríO:-do Plano Nacioil.a[ de 
Habitação. 

O Sr. Fábio Lucena --Pelo amor de Deus, Excelência. 
Hâ diferenças fundamentais. 

O SR. BENEDITO FERREIRA -Porque há contra
tos celebrados. 

O Sr. Fábio Lucena- Pelo amor de Deus, Excelência. 
A diferença ao critério da opção, ao critério que estende
até aos que ganham até três salários mfnimos, onde a 
proposta do Partido de V. Ex', que tiVemo-s O_cUídado de 
estudá-la com a acuidade que ela mereceu e merece, ela 
me parece que proporá o pior, ao estabelecer que aqueles 
que ganham até três salários mínimos terão a faculdade 
de negociar o reajuste com o empregador. Ora, Ex', e.u 
lhe pergunto: o trabalhador que ganha até três salários 
minimos· é evidentemente, um trabalhador de mão-de
obra pouco qualificada, eu não diria desqualifiCada. Mas 
na medida em que um trabalhador que ganha até três__sa~ 
!árias mínimos for negOCíar-Os 20% dos 80 até os 100% 
do INPC com o empregador, evidentemente que o em
prega<:lor tendo 10 desempregãdos na ma, e tcndo..um 
para negociar com ele, vai pô-lo na rua e vai chamar 
quem está lá fora. Essa ê a síntese _da iniqUidade, nobre 
Senador Benedito Ferreira. 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Veja V. Ex• que 
estamos nos desviando do propósito do meu pronuncia:::
mento. 

O Sr. Fábio Lucena- V. Ex• com a sua grande expe
riência, ·com a sua notável cultura, haverá de convir que 
o Decreto-lei n<? 2.045 é-tanto Contra o tfã.OalhadCif-como
contra o empresário e contra o próprio Governo. Ele só 
interessa mesmo a não se sabe quem; só interessa às im· 
posições do FMI. 

O SR. BENEDITO FERREIRA- Não há imposição 
do FML 

O Sr. Fábio Lucena - Corria não há? 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Não há" 

O Sr. Fábio Lucena- Está no acordo do FMI, Ex• 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Não há. em mo" 
menta algum. O que o FMI, pede ao BrasiL. 

O Sr. Fábio Lucena - Está no acordo. 

O Sr. BENEDITO FERREIRA - Nós estamos nos 
desviando e V. Ex" vai-me levando para um assunto que 
não vim aqui debater. 

O Sr. Fábio Lucena- Mas V. Ex" é um democrata~-

O SR. BENEDITO FERREIRA - Mas eu não vim 
debater o 2.045. V. Ex• vai de"sviã.ndo. Eritão eu gostaria 
que V. Ex• concluísse o seu aparte, para que eu pudesse 
responder a V. Ex• 

O Sr. Fábio Lucena- Eu comecei o meu aparte_e V. 
Ex• o cassou, democraticamente. 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Eu não cassei o 
seu aparte, foi o anseio de debater com V. Ex• Mas, eu 
pediria que V. Ex• coDcluiSse porque eu estou tentando 
dar-ll:J,e explicações. - -

O Sr. Fábio Lucena- Eu concluo, retornando à razão 
de ser do aparte. Eu perguntava se V. Ex• generalizava 
no que competia às empresas estatais e V. Ex• disse que 
não, citou até exemplos como o Banco do Brasil, a PE
TROBRÃS" " 
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O SR. BENEDITO FERREIRA- E poderia citar ou
tras quantas por af, que ainda atuam na faixa da efiCiên
cia. 

O Sr. Fábio Lucena- Mas, eu acredito que um ho
mem com a responsabilidade de V. Ex•, com a responsa
bilidade de Senador, e todos os Senadores ao citarem 
que de sucatas nascem novas estatais. Em outras pala
vras foi o que eu depreendi da alocução de V. Ex• 

O SR. BENEDITO FERREIRA -Eu não usei essa 
expressã-o, eu disse ferro-velho, equipimentos velhos. 

O Sr. Fábio Lucena- De fúro-velhO -púa-Sllcata me 
parece que a diferença ê quase nenhuma. Parece-me que 
deveria haver distinção entre o ferro-velho que fornece a 
uma empresa estatal- que não é estatal, que pode ser, 
no máximo, um cabide de empregO para atender a inte
resses não sociais, que existem de fato - e empreSas es
tãtais que realmente convêm aos interesses da sociedade 
brasileira.~ Era eSse o teor_ do aparte que eu queria dar a 
V. Ex•, e desculpe-me por tê-lo induzido a fazer a digres
são que fez, que foi muito lúcida, muito importante para 
o debate, porque trouxe a posição de V. Ex' a respeito do 
2.045, em que V. Ex~ fez a distinção, e senão a fez vai fa
zc:r o reajuste salarial ao reajuste dos aluguéis, e do rea
juste do pãgamento das prestações da casa própria. 
Desculpe-me, Sr. Senador Benedito Ferreira. 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Nobre Senador 
Fábio Lu.cel}a, eu recolho o aparte de V. Ex•, porque 
realmente, ele enrique_ce o meu modesto pronunciamen
to. Na verdade, tivesse eu õ propósito de analisar a polí
tica salariãl, e faço uma alusão en passanr, eu teria sido 
mais cauteloso no aprimoramento até do vernáculo, se 
soub~sse que V. Ex• ou outro nobre colega preferisse 
Pinçar uma ãlusão que fiz a esse gesto iàcon-Seqüente -de -
empresas, desse chamados empresários com 44e" minús
culo, que criaram esta nova figura no Brasil desse tal exe
cutivo, o executivo que ganha somas astronômicas -
porque o empresário não tem tempo para estar lá na em
presa, ele não tem tempo para cuidar da empresa, ele es
tá muito ocUpado caril a coluna social, muito ocupado 
nos cOquetéis, freqUentando os gabinetes ministeriais 

O Sr. Fábio Lucena - Certo, Ex~ 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Eu darei o aparte 
a V. Ex•, desde que me permita concluir meu pensamen
to. 

O Sr. Fábio Lucena- Permita-me. Com o_ seu perdão. 
Não ê nem com sua permissão, corrr seu ·perdão. V. Ex" 
que vem da década de 60, com uma longa experiêneià 
parlamentar, há de confirmar que esses executivos foram 
criação do pós-64. 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Nobre Senador. 
esse é um fenômeno de uma época da exaltação do egoís
mo que eu aludi aqui. Não tenho notícíã. em êpoca algu
ma, no Brasif, em Que os pais se preocupassem tão pouco 
com o amanhã dos filhos. Eu chego até a imaginar que 
hoje há uma preocupação não em preparar um patrimô· 
nio para os filhos, mas até em deixar dívida para o filho 
pagar, tal a nossa ~nsia de consumismo. V. Ex• vai dizer: 
a ciência nào eltiste é para servir o homem? Eu concordo. 
A tecnologia não foi criada para servir o homem? Eu 
concordo. Agora, com o que nós não podemos ê, con· 
cardar e estimular, ao mesmo tempo. É o que_ocorreu 
conosco; orientamos todas as poupanças internas para 
garantir esse consumismO, mas pai-a garantir só o consu~ 
mismo não-, para garantir o petróleo para esses automó
veis que aí estão, hoje, a nos insultar, a nos agredir. Ga-
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rantir também a remessa de lucros desses nossos auto
nióve"is, inaís do que ísSO, nobre Senador Fábio Lucena, 
garantir o petrôleo. Quando todos os países do mundo 
diminuem o consumo, em que pese ao Governo vir pena
lisando, isto é, tentando reter o consumo pelos aumentos 
vertiginosoS de preços, o Brasil vai aumentando geome
tricamente o consumo de petróleor_ Veja V. Ex" que o 
surgimento dessa nova casta de empresários e dos cha
mados executivos, que em outro país qualquer do mun
do civilizado a gente tem notícia de que eles ganham 4,5 
vezes o que ganha um operário. Aqui no Brasil não. 
Aqui nO Brasil é preciso ganhar 20, 30, 40 vezes o que ga
nha o operário, porque ele é um executivo. Executivo, 
mais das vezes, e aí ·estão a cada instante as estatísticas 
das concordatas e das falências. E o volume da responsa
bilidade que o Banco do Brasil e outros ban~os oficiaís 
de crédito, o volume de empresas que esses bancos ofi· 
ciais têm que estar assumindo para ressarcimento, res
sarcimento que, Deus sabe, o que eles nos têm custado. 

Daí por que eu aludi à existência do Decreto-lei n9 
2.045 que é a fórmula que o Governo está adotando para 
conter os gastos desse volume indiscriminado de cmpre
sa~,_hoje adjudicadas ao património do Governo, e com 
índice de produtividade baixo. 

Se V. Ex' verificar os custos-benefícios dessas empre
sas, vai verificar que os aumentos dessas empresas, la
Tl).entavelmente, normalmente são bem acima--do INPC 
e, em muitos casos, o aumento dos custos dos serviços ou 
bens por elas oferecidos extrapolam, mais das vezes, até 
os.indices oficiais da inflação. 

É a ineficiência, é o desrespeito ao suor do contribuin
te, é o desrespeito àquele que, efetivamente, gera recur· 
sos para que o Governo possa custear todos os seus en
cargo_s, todas as suas despesas. 

O Sr. Fábio Lucena- V. Ex• há de me permitír incluir 
no seu--discurso, Põ~que são dados oficiais e_que fariam 
parte do pronunciamento que era minha intenÇão fazer 
nesta tarde, mas desisto, Sr. Presidente, em face da im
portância do assunto que V. Ex~ aborda. Veja o que 
publica o jornal O Estado de S. Paulo, de anteontem, dia 
12: 

Os.5Q pedidos de concordata registrados em se~ 
tembro, na capital paulista, representam um acrésciM 
mo de 138,1% sobre o mesmo mês do ano passado. 
São sintomas dramáticos da situação que aflige pe
quenos e médios empresários, suje.itos às flutuaçõeS 
do ciclo econõmico e a uma política tributária e pre-
videnciâria que peria os -pequenos e médios empre~ 
sãrios. 

Observe;,'\ .. do ciclo econômico e a uma política tri
butária e previdenciãria que pena os pequenos e médios 
empresários". Que comina penas aos pequenos e médios 
empresários. Nobre Senador Benedito Ferreira, o que é 
que tem o assalariado, o que ganha um, dois, três, qua
tro, cinco e até dez salários mínimos, com essa política 
tributária, esse ciclo econômlco e essa política previden
ciáriã- que únpÕe e~sas penaS tão dolorosas ao pequeno e 
médio empi'esário, que são reSponsásveis por 97% da ati
vidade empresarial do nosso País? Onde entra nisto O 
2.045,_ em que ele vai solucionar isto? 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Eu direi a V" Ex• 

O Sr. Fábio Lucena- É uma pergunta que eu coloca
ria para a sua reflexão. 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Direi já para V. 
Ex•, sem maiores reflex~es, porque tenho refletido mui
to. 

Pi'imeiro eu 4iSSe a V. Ex• que o-empresário privado 
não reclama- o 2.045 para solução. Já deixei isso sem 
qualquer dúvida. E como empresário, permita-me V. 
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Ex•, sem falsa modéstia, se houver doís empresários em 
Goiás - acho que há bem mais - V. Ex', entre os dois, 
vai encontrar o seu modesto colega distinguido como um 
dos dois. Mas um empresário, sem falsa modéstia, de 
mãos_ calosas, que se ufana de algUmas condecorações, 
mas a de que ele mais se envaidece de mostrar, são os ca
los da mão. 

O Sr. Fábio Lucena - Inclusive calos obtidos na Re-
gião Amazônica, com Um trab"ãlho árduo que V. Ex• lá 
realizou. 

O SR. BENEDlTO FERREIRA - [yluito obrigado; 
mas, nobre Senador Fábio Lucena, eu dizia a V. Ex~ que 
não é a empresas privada, são as empresas estatais, e o 
déficit público, a exígêildã õõ" FMI-;-nao é especificarrien
te sobre a política salarial. Não há effi inomento algum, 
não há em nenhum documen,to, eu posSO dizer a V. E.,.). ·-

O Sr. Fábio Lucena - São várià"s as imposições. 

O SR. BENEDITO FERREIRA - O que há > uma 
contenção nos gastos públicos.-Uma exigência que eles 
fazem como emprestadores de dinheiro. 

O Sr. Fábio Lucena- E o salário das empresas priva
das são gastos públicos? 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Não Ex~. é que 
não há como, e sabe V. Ex~, atê pelo disposto no art. 153 
da nossa Carta Magna, nós não podemos ter os mais 
iguais e os menos iguais; todos são iguais perante a lei, e 
os empresários das estatais são regidoS jjela · CL T. Daí 
por que a proposta do PDS é permitir que as empresas 
que não precisem repassar para os custos di seus produ~ 
tos finais, possam extrapolar os 80%. 

O Sr. Fábio Lucena- Qual é a empresa que não pode 
repassar esses custos nobre Senador? 

O SR. BENEDITO FERREIRA- V. Ex~ há de con
vir, nobre Senador ... 

O Sr.-FábiO-LiiCcina --Em eConomia de mercado ... 

O SR. BENEDITO FERREIRA -Se V. Ex• me per
gunta, permita-me responder-lhe, porque, se não ... 

O Sr. Fábio Lucena -Nobre Senador,. toda e qual
quer empresa, em economia de mercado, ou repassa os 
custos para o consumidor ou desaparece, esta é a realida
de. 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Não é o caso, Se
nador Fábio Lucena. O que há na realidade é que o Go
verno permitirá, dentro da sua política, que aliás é um 
paradoxo, pois fala-se em economia de mercado e o Go
verno tabela. Aliás, essa é uma-das minhas maiores quei
xas'no desenvolvimento dessas poucas laudas que ainda 
restam para serem trazidas ao_conheclmento de V. Ex' e 
da Casa. V. Ex• então vai verificar que eSse é um dos pa~ 
radoxos que nós criamos ineXplicavelmente neste País. 
Criamos uma política de mercado para a economia urba
na e uma política de tabelamento, de estatização, - e, 
hoje, ela se faz mais e mais préSellte- para a economia 
agrária, para a economia agropecuária. 

Na realidade, nobre Senador -Fábjo Lucena, a cofõ
cação do jornal não é feliz, quando fala que penaliza pe
quenas e médias empresas. O. tributo, a carga tributária 
penaliza quem paga, penaliza quem não sonega, mas 
premia quem sonega. Essa deveria ser a colocação, por
que há grandes empresas que sonegam ... 

O Sr. Fábio Lucena - O jornal não fala como fator 
penalizante a carta tributária e, sim, os pedidos de con
cordata, que estão quase 150% superiores ao mesmo 
período do ano passado. A concordata é a porta da fa-
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lência, sobretudo agora que se cobra correção monetária 
sobre as obrigações concordatárias. 

O SR. BENEDITO FERREIRA- Veja V. Ex• como 
estamos de acordo. _ _I?igo eu aqui: os empregadores, na
tufã.lmente nos setores produtivos e que efetivamente ge
ram recursos para a economia, evidentemente, 
excluindo-se a quase totalidade dos empregadores do se
tor terciário e de um modo especial os que atuam na pri~ 
vilegiadíssima área da íntermediação financeira, cOmO 
também os já mencionados empresários ricos de empre
sas pobres- estes com justiça citados com "e"-lniitúscu
lo. Mas, o certo é que os efetivamente responsáveis pelo 
setor produtivo da economia vão, desalentados e profun
damente magoados, caminhando para o sentimento da 
desesperança e os otimistas para as concordatas e falên
cias. No caso, mais acentuadamente no meio rural. 

Então, vê V. Ex~ que não há como estarmos a polemi
zar porque, na realidade, parece que estamos falando a 
rJfe-Siria liiiguagem e eu, talvez, prejudicado pela minha 
pobreza verbal e pelas minhas difiCuldades auditivas ... 

O Sr. __ ~~bio Lucena - Não apoia~o. 

O SR. BENEDlTO FERREIRA - Mas, o certo é que 
não vejo:-

Agora, entendi, e aí invoco a minha dificuldade auditi
va, quando a~sínal~i que a carga tributária penaliza 
quem paga, quem contribui e premia quem sonega. Daí 
porque acho que no Brasil o problema é muito mais de 
aprimoramento da máquina fiscal, de integrar, porque 
os.i_nteressados, é curioso, se os Estados e municípios 
têm participação no bolo federal, lamentavelmente são 
coisas estanques, porque uma fiscalização não colabora 
com a outra. E saiba V. Ex•, por exemplo, no caso do 
Imposto de Renda, que uma empresa que for autuada, 
por omissão de venda, pela fiscalização do Estado, pena
lizada pelo Estado se isso fosse comunicado à Receita 
Federal, essa empresa teria automaticamente sua escrita 
desclassificada e todo o seu movimento jogado para o lu
crõ presumido e, aí, sim, iria pagar tributo sobre um lu
cro presumido, estimado, com multa de até 300%. Ora, 
veja V. Ex•, para uma alíquota cujo percentual é de 33%, 
no caso da pessoa juridica, imagine-se aplicado sobre 
isSo 300%? 
~ Mas, se realmente, em lugar dos donos dos cargos, 
houvesse patriotismo, interesse em servir a coisa pública 
se houvesse em nossos funcionários o sentimento intrín
seco de sua denominação, mas, lamentavelmente, não há 
esse sentimento ainda acendrado em nosso País. 

O Sr. Fábio Luc~na- E não há, principalmente, nos 
Ministros da área econômica. Nesses ê.que o impatriotis
mo impera. V. Ex• tem toda razão. 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Nobre Senador 
Fábio Lucena, já tive, hoje, oportunidade neste plenário, 
de pronunciar-me sobre isso. É muito cómodo achar um 
judas para ser malhado. Mas, se V. Ex~ analisar com 
isenção de ânimo, que sei que V. Ex~ é capaz,- embora 
V. Ex• tenha compromisso polftico-partidário, tenha 
uma linha partidária a ser seguida - se V. Ex~ se 
debruçar com a sua acuidade_,. com a sua inteligência, 
com a sua sensibilidade de homem do povo, tenho certe
za de que V. Ex~ concordaria comigo, pelo menos em 
parte, porque tem sido muito cómodo para nós malhar 
determinadas pessoas, até porque isso faz parte do jeiti
nho brasileiro. Por exemplo, é muito comum em nós; 
quando a coisa não dá certo, dízermos: ah! isso é culpa 
do Governo; quando não.,. "ahl isso é o destino que Deus 
me deu". Quer dizer, isso é o eterno escapisrrlo que está 
intrínseco em nossa formação~ É o jeitinho brasileiro de 
atribuir a determinados demónios, que elegemoS, ã culpa 
de todos os nossoS desacertos, de todos os nosso~. err_os..:_ 

Oãfi)Orque não concordo e peço a V. Ex~ que me per
mita discordar de que os responsáveis pelo que aí está se-
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- riam os. Ministros da área económica. Nobre_ Senador 
Fábio Lucena eu invocaria aqui, como argumento único, 
para melhor reflexão de V. Ex~ o aspecto petróleo~ V. 
Ex• há de se lembrar que os pa[ses europeus, as velhas ci
vilizações, das quais gostamos muito de copiar aquilo 
que eles têm de negativo, mas nun.ca o que eles têm de 
positivo, e isso também faz parte do jeitinho brasileiro, 
mas, na realidade, aquelas velhas e consolidadas civili
zações que são hoje os nossos credores, hoje maJs do que 
ontem, quando da crise desencadeada do petróleo, sou
beram Cõií.1er os_seus gastos de petróleo; eles foram an
dar de bicicleta, Ex• Mas, nós não, nós continuamos 
aquecendo a máquina fabricante de automóveis e-vamos 
importando petróleo. 

O Sr. Fábio Lucena - Nós, quem? 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Nós, brasileiros. 

O Sr. Fábio Lucena - O Governo. 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Mas o Governo 
não é uma criatura extraterrena, Ex• o Governo ê brasi
leiro, também. Ele. é um produto de nós mesmos V. Ex• 
não vai negar iss-o! 

O Sr. Fábio Lucena- V~ Ex~ fala nós, ... 

O SR. BENEDITO FERREIRA -Nós, os brasilei
ros. 

O Sr. Fábio Lucena- ... V. Ex~ inclui a sociedade. A 
sociedade não fOi oUvida rio perlodo que se seguiu ao 
primeiro choque de petróleo. 

O SR. BENEDITO FERREIRA- Mas desde quando 
o povo .. 

O Sr. Fábio Lucena - A Sociedade não foi ouvida. 

O SR. BENEDITO FERREIRA -Não, Ex• V. Ex• 
está equivocado. 

O Sr. Fábio Lucena L- A sOciedade não foi ouvida 
quando do segundo choque do petróleo. 

O SR. BENEDITO FERREIRA- Não, pelo amor de 
Deus, Senador Fábio Lucena! E qual é o país do mun
do ... 

O Sr. Fábio Lucena - Tudo foi decidido hermetica
mente ... 

O SR. BENEDITO FERREIRA - E tem que ser, Ex• 

0 __ ~!_._ Fábio Lucena- ... pelos Ministnls d~ á!ea eco
nómica. 

O SR. BENEDITO FERREIRA- E sempre foi assim 
e vai ser assim até a consumação dos séculos! Desde 
quando? Qual é o Líder?! Pelo amor de Deus, Ex~! 

O Sr. Fábio Lucena - Deus tenha pena, então, do 
Congresso Nacional e do povo brasileiro! 

O SR. BENEDITO FE--aREIRA - Pelo amor de 
Deus, Exlt 

Quando foi ouvido o povo, V. Ex• viu o que aconteceu 
lá na Judéia. 

O povo recebeu, festivamente, Cristo, no domingo. 
Daí a figura do Domingo de Ramos, tão familiar a nós, 
cristãos. Recebemo-lo com flores e ramos. Na quarta
feira-;-n6S, o povão, ouvidos, mandamoS que soltassem 
Barrabás e cruc.ificassem Cristo. -

Sabe V. Ex•- como Líder popular, sabe V. Ex• como 
Líder e como homem de Governo, porque V. Ex• como 
OpoSição~ não deixa de ser Governo - que desgraçado 
do País que tiver gove~nante que saia por a[ a perguntar 
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o que o povo quer! V. Ex' sabe que até entre os irracio
nais há Os líderes que tomam as decisões. 

Eu, como criador de gado, digo a V. Ex• que uma das 
formas que tenho de evitar problemas com meus vizi- · 
nhos confrontantes, ê colocar sempre as vacas alonga
douras - como nós chamamos lá no norte, aquelas que 
saem dos pastos - as reses mais próximas onde está a 
madrinha do- gado, colocandp a madrin&a do gido np 
meio da fazenda. Então, vê V. Ex• que até entre os irra
cionais há os líderes que tomam a decisão. A não ser que 
V. Ex• preconize que venha o Brasil a ser governado por 
cortesão da vontade popular, por aqueles que saem por 
aí, querendo saber o que povo quer ouvir para eles pode
rem falar. 

O Sr. Fábio Lucena- Diz bem V. Ex•: até entre os ir
racionais, os Hderes são escolhidos. As grandes manadas 
escolhem os seus líderes. Só as nações escravizadas é que 
não podem escolher os seus governant~. 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Não estamos dis
cutindo isto, nobre Senador. Estou dizendo a V. Ex• que 
não vejo como justificar o seu argumento de que o povo 
não foi ouvido para o nosso endividamento, para a nossa 
compra de petróleo. Estou tentando lembrar- porcjue 
não posso, quem sou eu para esclarecer V. Ex•? -
aguçar, eduzir em V. Ex• os seus conhecimentos e as suas 
experiências. Daf por que, nobre Senador Fábio Lucena, 
insisto, nós Somos;-·-realmente, um povo contraditórío, 
somos um povo difícil, até mesmo pelas nossas dimen
s_ões territoriais e tendo em corita o nosSõ ôesordenamen
to de ocupação territoriaL V. Ex• sabe, como homem do 
imenso Estado do Amazonas, aquilo que é solução em 
outros Estados é problemas para V. Ex•, como,um ho
mem do Estado do Amazonas. O minifúndio, por exem
plo. Nada seria mais ridículo do que falar em minifúndio 
na Amazônia. 

O SR. PRESIDENTE - (Moacyr Dalla. Fazendo 
soar a campainha)- O tempo de V. Ex• está a ter~inar. 

O SR. BENEDlTO FERREIRA- V.Ex•meadverte, 
Sr. Presidente, com muita razão. 

Eu vou tentar concluir, Sr. Presidente, mas é tão palpi
tante, e está sendo tão ilustrativo para mim, esse di!bate 
com o Senador Fábio Lucena que, realmente, eu tenho 
que me penitencíar diante de V. Ex~ e do relógio, visto 
que eu tenho divagado muito e fugido ao objetivo princi
pal. Mas eu pediria ao Senador Fâbio Lucena que me [e
levasse e que não me negasse mais e mais oportunidades 
de com ele aprender. 

Sr. Presidente, este noss.o pronundamcnto tem um ob
jetivo central. 

Mas eu dizia que a hipocrisia e a irresponsabilidade do 
dístributivismo, de um lado, e do outro eu culpo-lnuito 
os chamados vigaristas e aproVeitadores que aqui já citei 
tantas vezes, que são os tais empresários de empresas 
pobres. 

Mas, Sr. Presidente, o que me deixa triste, em tudo is
so, é que o empregado, estimulado por discursos de líde
res e poHticos pouco atentos às conseqüências dos-seus 
gestos e palavras, por publicações do&. "DIEESES" da 
vida que lhes enculcam, artificio"samente, estribados, é 
verdade, na nossa fantasia constitucional - eu citava 
aqui, ainda há pouco, o itenl 1"' do art. 165- o senti
mento, a idéia de que estão sendo roubados pelos pa
trões e que teriam direitos a ieceber muito miüS_do que 
recebem pelo seu trabalho, haja vista a insistência das 
publicações que circulam por ar, projetando o chamado 
.. salário mínimo constituciOnal" e cotejando-o com o ::;a
lário decretado. 

Os empregadores, e eujã fiz alusão a este trecho, natu
ralmente, dos setores produtivos e que efetlvamente ge
ram recursos para a economia, e ar excluindo os banM 
queiras, os privilegiados, eVidentemente - o chamado 
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intermediação financeira, esses eStão realmente desM
graçadamente indo para concordata, para a falência -
excluindO-se·á-iiuase totalidade os empregadores do se
tor terCiái:io e de modO eSpecial os que atuam na privile
giadlsSima área da interm-ediação financi::1ra- Comi:dãm
bém os já mencionados empresários ricos de empresas 

--pobres, estes com justiça citados com, "e" minúsculo, 
mas o certo é que, os efetivamente responsâveis pelo se
tor produtivo da economia, vão desalentados e profun
damente magoados, caminhando para o sentimento da 
desesperança e os otimistas para as concordatas e- falên
cias, no caso, mais acentuadamente no meio_ rural. 

E nós, Sr. Presidente, os governantes, acuados, acossa
dos e até mesmo acovardados pelas pressões cada vez 
_maiores e mais sofisticadas_ através dos iiieios- d~, ''comu
nicação de massa", vamos cedendo, vamos consentindo 
c até _praticando o. "distributivismo" do que não é nosso 
até chegarmos nos 100 bilhões de dólares externOS. E a 
dívida oficial interna, Sr. Presidente? 

A quanto montarão, em cruzeiros, as poupanças, as 
economias, muitas das vezes realizadaS iit(avés de duras 
privações, para serem aplicadas nOs chamados papéis fi
nanceiros, nas Coroa-Brastel da vida, nas ORTN, nas 
cadernetas de poupança, e é o caso de se perguntar, a 
quantos orçamentos da União seria necessáriOs para 
resgatá-los? 

Na verdade, Sr. Presidente, pelo menos na dívida in
terna temos uma vantagem: ~s suas cifras, os seus valores 
ou montantes não povoam os pesadelos, pesadelos e não 
sonhos dos_ que pensam no amanhã do Brasil, porque os 
irresponsáveis Vivem sonhaUdo e, em realidade, não é só" 
o povão e os legisladores que ignoraram os números que 
retratam a dívida interna, visto que somente pouquíssi
mos tecnocratas ou alguns Ministros, se é- que Sabem 
bem, na área do Executivo, a quantas andamos em débi
tos de principal, juros e correções de:Vidas na dívida in
terna. 

Mais fatos, queixas e lamentos, sabe V. Ex•, Sr. Presi
dente, como o sabem os Srs .. Senadores, poderíamos 
prosseguir, quase que infinitarrierlte, mas Creio ter trazi
do o bastante para corroborar a justificativa formal que 
capea o nosso projeto de a11istia aos a_gropecuaristas pe
nali.?;ados pelo Banco Central do Brasil os quais, por jus
tiça, têm o direito à oportunidade de não perdàem o 
pouco que ainda lhes resta, e por patriotismo têm o direi
to impostergável de quererem continuar a trabalhar e 
produzir nas Sua:S glebas, para não virem a ser favelados. 
Daí, Sr. Presidente, o imprescindível apoio de todos nes
ta Casa, não só para a aprovação mas para a tramitação 
em carãter urgente, urgentíssimo, do projeto que ora 
passO a ter e apreSento à consideração do Senado. 

Sr. Presidente, este projeto é como a terapêutica herói
ca: tem de tramitar. Daí por que já eStou em busca das 
Lideranças do meu Partido e do PMDB, como também 
irei aos Líderes doS demais PartidoS, visto que o projeto 
é como uma terapêutica que não deve atrasar porque, se 
demorar, pode encontrar o paciente morto, que são os 
agropecuaristas pena!isados pela legislação que aí está, 
que os nivelou desigualmente. 

Sr. Presidente, neste projeto nós tentamos excluir da 
anistia, sem dúvida alguma, os aproveitadores. 

~asso _a !er o projeto: 

A~t. li' É concedida anistia às pessoas físicas ou-jurí
dicas que tenham praticado infrilções às normas do cré
dito rural até 30 de junho de 1983; 

Art. 29 A anistia compreende: 
1....,.. a reabilitação do infrator como beneficiário do 

crédito bancârio; 
II- o perdão das sanções pecuniárias relativas a in

versões executadas com atraso ou cujos financiamentos 
tenham registrado irregularidades processuais; 

Art. 1"' Excluem-se da anistia: 
I- os reincidentes contumazes; 
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II ~os-autores de crime contra a pessoa, conexos às 
infraç-ões às normas do crédito rural; 
III- os condenados im decisão judicial transitada 

em julgado. 
Art. 4"'- A anístia não elide a obrigação de ressarci- -

menta, com os acréscimos regulamentares, de: 
I-:- cobertura indevidas do "Programa de Garantia

da Atividade Agropecuâria- PROAGRO; 
II- subsídios indevidos; 
III- outras vantagens pecuniárias auferidas ilicita~ 

mente. 
Art. 59 Compete ao Banco Central conceder ou de

negar a anistia ex-officio ou a requerimento do infrator. 
Parágrafo Único. A concessão da anistia exonera o-

Banco Central da obrigação de representar ao Ministério 
Público, no caso de_ ilícitos penais ou fiscais, eXceto na 
hipótese do inciso II do art. _3? 

Art. 6"' Esta lei entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrârío. 

J ustific-a~ão 

I - O notório diferencial entre as faixas de mercado e 
as taxas do crédito rural, induziu seus tomadores ou in
tervenientes à infração das normas em vigor, suscitando 
a necessidade de adoção de medidas repressivas, a fim de 
que se pudesse assegurar a. efetiva destinação dos recur
sos ao desenvolvimen-to setorial. 

2 --Assim, por decisões do Conselho Monetário Na
cio_nal, ficou aSsentado que os responsáveis por irregula
ridades no uso dos financiamentos: 

a) ficariam obrigados a restituir as parcelas desvia
das, com acréscimo de juros (12% a.a.) e decorreção mo
netária equivalente à variação da ORTN; 

b) seriam impedidos de ter acesso ao crédito ban
cário; 

c) responderiam judicialmente pelos Hícitos penais 
ou fiscais, mediante representação do Banco Central ao 
Ministério Público. 

3- Em conseqUência dessa orientação, diversos pro
dutores foram indiCiados e punidos, enquanto vârios ou
tros se encontram atualmente sub judice, com processos 
em tramitação no Banco Central, na Receita Federal ou 
no Poder Judiciâfio. 
4- Cominado pela legislação vigente, vem o Banco 

Central penalizando os usuários do crédito rural por 
qualquer inadimplência, inclusive quando o agropecua-

- rista, por inadvirtência, OU premido pela continuada 
descapitalização a que vem sendo submetido ao longo 
dos anos, para ter acesso ao crédito. Mal assessorados 
pelas ineficientes Empresas de Assistência Técnica, assiM 
nam col'Jtiatos âe financiainentos eni épocas do ano, ab
sOlutamente incompatíveis para a realização dos proje
tas nos prazos previstoS", O que os coloca como inadim
plentes mesmo que tenham, posteriormente, realizado os 
empreendímentos na sua totalidade. 

5- Mi!hares de inadimplentes, em ·grande parte, pe
quenos produtores, que sofreram frustração de safras e 
não recorreram ao PRO AGRO, terão que vender as suas 
propriedades e tudo o mais que possuam e assim mesmo 
em grande parte não darão conta de liquidar as dívidas, 
em face das penalidades a que estão sujeitos~ 

6- Ao mesmo tempo, outrossim, o Governo Federal 
vem estabelecendo diretrizes de política econômico
financeira que tendem a reduzir ou eliminar as vantagens 
implícitas no crédito rural, diluindo as expectativas e os 
riscos de seu desvirtuamento, em vista do pequeno pro
veito relativo que adviria da apropriação das verbas para 
fins estranhos aos projetas financiados . 
- 7- Observa-se, ademais, que a expansão das ativida

des agropecuárias assume atualmente capital importân
cia, até para coritenção do surto inflacionário, seja por 
sua contribuição ao balizamento do custo de vida (abas
tecimel'lto interno), seja pela perspectiva de geração de 
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excedentes indíspensâveis ao equilíbrio da balança co
mercial e do bulanço de pagamentos. 
8- De tal sorte, parece-nos recomendãvel a incorpo

ração de estratégia que evite a marginalização de seg
mentos produtivos, cuja potencialidade não deve serdes
prezada no contexto da mobilização setorial necessária 
ao alargamento das alternativas da safra 1983/84. 
9- Consideramos, -portanto, que se justifica -a: con

cessão de anistia às pessoas físicas e jurídicas responsá
veis pela infringência da disciplina creditícia, como for
ma de reabilitá-las e de engajâ-las no grande esforço de 
aumento quantitativo e qualificativo da produção. 

10- Esse benefício legal, todavia, não poderia al
cançar os reincidentes contumazes, os autores de crimes 
contra a pessoa, conexos às infrações às normas do cré
dito rural e os condenados em decisão JuGícíãl transitada 
em julgado. 

II - De igual modo, a anistia não deveria elidir a 
obrigação de ressarcimento de coberturas indevidas do 
PROAGRO, de subsídios ilegítimos e de outras vanta
gens auferidas ilicitamente, cuja devolução cumpre exi
gir, com os acréscimos regulamentares. 

12- Entendemos, pois, que seja -conveniente a apro
vação de lei, na forma do projeto ora apresentado, atê 
mesmo porque, seria fastídioso enumerar aqui todos os 
erros que vimos cometendo, quase que secularmente, 
contra a agropecuária em nosso País, erros e descuidos 
que têm dado os resultados mais desastrados, pontifican
do o sempre crescente e mais que inquietante êxodo ru
ral. 

Sala das Sessões, 14 de outubro de 1983.- Benedito
Ferreira. 

Sr. Presidente, jâ me alonguei bastante naquilo que 
chamaríamos vulgarmente de "nariz de cera", na tentati
va de sensibilizar a Casa para a magnitUde do problemã. 

Sr. Presidente, para finalizar, pediría-iV.Cx~ que per
mitisse constar dos Anais da Casa, pela substância, mas 
sobretudo pela seriedade com que o jornalista abOrda, 
um assunto que realmente vem nos angustiando, nós os 
homens ligados à agropecuária. O título é Ousa e Obte
rás. Esta frase, esta expressão, esta sentença: é inspirada 
no tristemente famoso, ve-rgonha da Igreja, Papa Rodri
go Bórgia, progenitor dessa família qUe deixou uma pâ
gina, na história da humanidade, escrita com muito so
frimento, com muita triSteza, e Com-muita vergonha para 
nós cristãos. 

Sr. Presidente eu dizia que este artigo, com a permis
são de V. Ex•, constando dos nossos Anais, vai permitir 
a muitos dos Srs. Senadores verificarein até aonde po
dem ir aqueles que, amando pouco o Brasil e preocupa
dos em cortejar a opinião pública, nos estão levando a 
uma situação bem mais grave do que a atual. 

O citado artigo diz: 

Quinta-feira- 13 de outubro de 1983 -O EStado df 
São Paulo 

Notas de informações 

"OUSA E OBTERÁS" 

Trinta e· seis famílias de trabalhadores volantes 
deixaram a cidade de Castilho e invadiram uma fa
zenda experimental da Secretaria da Agricultura, na 
região de Araçatuba. O Governo paulista resolveu 
transferi-las para outra área, do Estado, embora 
conseguindo liminar para reintegrar-se na posse do 
imóvel. E que "pretende encontrar a melhor solução 
para o problema, sem provocar despejos", esclarece 
o Chefe do Instituto dos Assuntos Fundiários de 
São Paulo, José E li Veiga. Entretanto, ele adverte: 
.. Essa medida não significa ( ... ) solução para o 
problema de SOO mil trabalhadores agrícolas do Es
tado, que não têm terra para plantar". E conclui a
diantando que aquela secretaria .. não dispõe de po-

deres legais para proceder à reforma agrãria, uma 
vez que essa atribuição está a cargo do Governo fe
deral". 

Não é fácil, em tão poucas palavras, semear tarita 
confusão. A tê agora, a administraÇão pública pau
lista demonstrou que sabe agir apenas sob a pressão 
de ameaças·e-ratos consumadÕS. É licito supor que, 
no caso de sobrevirem novas invasões, continue a 
dançar o mesmo minueto a que eStá habituada, pre
miando os afoitas que as promovam com requintes 
de ademanes semelhantes aos que caracterizaram 
sua reação diante dci camping reivindicatório do PT 
no parque Ibirapuera e, agora, em Araçatuba. 

Quem se decidir a iniciar com o Palácio dos Ban
deirantes e dependências hierarquicamente subordi
nadas o jogo de cartas marcadas desencadeado até 
aqui por invasores de qualquer tipo sabe que levará 
a melhor. Contra a gestão Montara haverá de pre
valecer o lema dos Bórgias: .. Ousa e obterâs". 
Quem avançar, irâ adianie,_com ou sem justo título, 
de boa fé _ou de mâ fé; é preciso se plantar e aguardar 
resultados positivos, graças à franqueza da autori
dade cuja índole é avessa ao exercício do poder e o 
ocupa, portanto, para desgastá-lo - até o dia em 
que já não tiver condições de desempenhá-lo e aca
bará abandonando-o, sem poder levantar queixa 
contra quem quer que seja. 

Ficã.-se Sem saber o que pensar da afirmãçào se
gundo a qual a reforma agrária é atribuição que 

_ toca ao Governo da União, porque não faz muito 
tempo, em Pontal do Paranapanema, o Governador 
Franco Montara, ao distribuir alguns tífulos de 
propriedade de terra a flagelados das enchentes do 
rio Paraná, prometeu a lavradores e bóias-frias de
satar ali um processo de reforma agrária. -Afinar, 
esta incumbe à União ou pode ser executada pelas 
unidades federadas? Há contradição evidente entre 
o que disse, S. Ex• e o que adiantou o Chefe do Ins~ 
tituto de Assuntos Fundiários, quando o problema 
não havia tomado ainda a configuração que tem a~ 
gora ... A Secretaria da Agricultur-a não estâ ·nego
ciando com os invasores". Então, que é que esteve 
fazendo, enquanto abriu mão da medida judicial 
concedida em defesa da propriedade cuja posse vem 
sendo turbada? E que é que faz neste momento ao 
prometer que o "reassentamento" dos turbadores se 
dará em área próxima ao local em que se encontra, e 
.. mil vezes melhor" do que a atual? No entanto, pas
mem os leitores, no "acampamento" (defi~i!iv~

mente, uma palavra que estâ na moda) todos garan
tem que vão manter a ocupação ilegal; não se fala 
em aceitar a proposta do Governo. Isso é o que se 
chama ter consciência da própria força e das vanta
gens propiciadas por iniciativas qUefãnâãS. Curioso 
é que ainda se tente fazer crer que não hã nego
ciações em curso. 

Há. E é fácil explicar por quê. Para que o leitor 
forme juízo exato sobre a situação descrita, 
conhecendo-a por intermédio de visão abrangente, 
que não deixe de fora nenhum dos fatores que a 
compõem, cabe acrescentar que os invasores têm 
costas largas contam com o apoio de duas dioceses, 
a de Lins paulista, e a de Lagos, mato-grossense do 
Sul, cujos titulares, D. Luís Colussi e D. Isidoro Ko
zinski, azafamaram-se em visitâ-los, a fim de levar
lhes sua solidariedade. Assim, não há quem, -interes
sado em observar o que sucede ao derredor e anali
Sai O caráter de movimentos sociais como o que sur
ge em Araçatuba, possa deixar de constatar que se 
estã fechando o cerco. A política de invasão e apro
priação de terras de que foi pioneifó O inefável D. 
Pedro Casaldáliga, visto que vai bem, obrigado, está 
sendo transplantada para regiões maiS ·próxiritãs de 
São Paulo, centro nervoso que é ideal para experiên-
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das como a que se estâ levando a cabo com as 
famílias de CastilhO. Se tudo der certo, estarão co
bertos simultaneamente dois objetivos: instituciona
lizar a desordem e _çomeçar a desmantelar o único 
setor da economia que vai bem, que é o agrícola. 

O Governo Montara, em sua miopia, não vê esse 
aspecto fundamental e permite que se fale em refor
ma agrãria. _se leve _a intranqUilidade ao campo e se 
ameace a agricultura no momento em que, mais do 
que nunca, o País precisa de alimentos e de bens 
agrícolas para a exportação. 

Sr. Presidente, receba minhas escusas e meus agradeci
mentos por me ter relevado tanto~ 

Era o que eu tinha a dizer. (Muito bemt) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Oalla) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Pro
- nunda o seguinte díscLirsO.)- Sr. Présidente e Srs. Sena

dores: 
Houve por bem o Congresso Nacional, em atendendo 

aos apelos dos garimpeiros de Sei-ra Pelada, em prorro
gar o prazo de-permanência-dos mineradores naqUele ga
rimpo por mais cinco anos. 

As promessa políticas devem ser cumpridas. No calor 
das campanhas eleitorais aquele que pede votos, para si e 
pãra o seu partido, não deve fugir aos compromissoS que 
assumiu perante o eleitorado. E quando assume esses 
compromissos o -próprio Presidente da República que, 
para ver fortalecida a agremiação partidária que o apóia, 
faz aquelas promessas, não hã como deixâ-las de cum~ 
prir. Não o fazendo, põe em jogo sua credibilidade pe
rante aqueles que votaram em seus candidatos. 

Qu_ando surgiU o ouro em Serra Pelada lá esteve o Se
nhor Presidente da República aplaudindo o trabalho de 
milhares de garimpeiros e prometendo-lhes que eles ali 
permaneceriam até o final de seu ma~dato presidencial. 

No entanto, agora, procura-se discutir aspectos legais 
relacionados com o garimpo, tendo em vista a prioridade 
para a lavra dada a determinada empresa estatal e vem à 
tona, também, alegado pelo Ministério das Minas e 
Energia, o problema da insegurança dos garimpeiros 
causada pelos deslizes dos barrancos onde se processa a 
garimpagem. 

Sob o processo legal, embora possa-se reconhecer, em 
face do Código de Minas, aquela prioridade, hã de se 
ater, também, ao aspecto social, ao bem comum. 
utilizando-se até para isso, principio de hermenêutica 
inscrito em nosso Código Civil. Portanto, o Senhor Pre
sidente da República, ao examinar o projeto _que foi à 
sua sanção, hâ de aceitá-lo, atendendo aos fins sociais e à 
exigência do bem 'comum, permitindo, destarte, que os 
garimpeiros de S.erra Pelada possam prosseguir em seu 
trabalho que veni gerando riquezas para o País. 

Por outro lado, quanto ao problema da segurança ffsi
ca dos garimpeiros em face dos possíveis desmorona
mentos dos barrancos; tem-se de levar em conta, tam
bém, o que afirmam os que trabalham no garimpo de 
Serra Pelada. Dizem os garimpeiros, contestando o que 
afirma o Ministério das Minas e Energia, que o perigo de 
acidentes - no estãgio em que estã a garimpagem ..::... já 
não existe, pOrqUanto- usando o linguajar típico do ga
rimpeiro- o -garimpo jâ estâ manso", isto é, não ex.iSte 
mals barrancos. Hoje, o local dos trabalhos, é uma planr~ 
cie. Ademais, comentam os garimpeiros, a fase mais 
crítica do garimpo já passoü e é na fase atual em queestã 
a garimpagem que eles, os garimpeiros, têm condições de 
retirarem quantidades recordes de ouro e não acham jus
to que, logo agora, sejam obrigados a se retirarem de 
Serra Pelada, deixando o lucro para as mineradoras . 

Na verdade, Sr. Presidente, Srs. Senadores, tem-se de 
convir que Serra Pelada, com o trabalho manual dos ga
rimpeiros, já produziu duzentos e cinqUenta milhões de 
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dólares, cifra essa que, à evidência, não é para ser-despre
zada. Outrossim, Sabe-se que, somente no período de 1~> 

de abril a 30 de setembro, deste ano, Serra Pelada produ
ziu, sozinha, cinco mil e duzentos quilos de ouro, quan
do, para exemplificar, em 1979, a produção total doBra
sil não chegou a dez toneladas. Essas cifras, esses dados, 
estão a demonstrar o quão válido tem sido o trabalho 
naquele garimpo. Os própriõs irifõi'm8.tivos económicos 
atestam que Serra Pelada tem contribufdo consideravel
mente para o aumento das reservas internacionais brasi
leiras. E há uma previsão, feita pela próprfa einpresa mi
neradora detentora do alvará de pesquisa, que a pro
dução manual atingirá a 12 toneladas este ano. 

Não quero adentrar-me nos problemas técnicos relati
vos à extração manual ou mecanizada do ouro de Serra 
Pelada. Não vou me opor aos geólogos, à empresa mine-o 
radora, quando afirmam que a produção manual leva ao 
aproveitamento de apenas cinqUenta por cento do ouro 
no local, enquanto a mecanizada eleva a noventa por 
cento esse aproveitamento, embora durante um perfodo 
mais longo de trabalhos. Preocupo-me, também, com a 
segurança dos garimpeiros, em face de acidentes já ocor
ridos. Mas, tenho por válidas, até provas em contrário, o 
que alegam os garimpeiros, quando dizem que não des
perdiçam o ouro, em seus trabalhos de garimpagem e 
que o problema de desabamentos dos barrancos já não 
existe. 

O que me preocupa, sobremaneira, é o problema so
cial que fatalmente surgirá c_om a extinção do garimPO 
em Serra Pelada no prazo que o Governo Federal deter
minara, isto é, em 15 de novembro próximo. Ao altíssi
mo índice de desemprego que apresenta o País, somar
se-ia o gerado pela abrupta interrupção do garimpo na
quela área do Grande Carafás. E essa nova onda de de
sempregos traria, à evidência, conseqUências imprevisí
veis, mormente em se considerando que numerosas 
famítias, mal ou bem, dependem dos que estão traba
lhando em Serra Pelada, 

Há de se reconhecer, por certo, a precária" infra
estrutura de Serra Pelada. Entretanto, não vejo nisso 
motivo para ali se encúfar o garimpo. O que o Governo 
Federal deveria fazer era criar, de imediato, uma infra
estrutura de apoio aos garimpeiros, dando-lhes uma as
sistência completa e até incentivando-os a se associarem, 
financiando-lhes até o processo mecaniZado. No proces
so agrícola isso pode acontecer. Por que não nos garim.:. 
pos? 

Pode-se argumentar que em Serra Pelada, como em 
outros garímpos, um número reduzidíssimo de garimpei
ros consegue extrair uma quantidade razoável de ouro, 
por dia. Como se argumenta, também, que, em Serra Pe
lada, a riqueza do garimpo está nas mãos de poucos e 
que nem chegam a sujar suas mãos nas .. catas". Isso não 
seria motivo para desacreditar o garimpo, Depende do 
Governo Federal estruturar Serra Pelada ou qualquer 
outro garimpo no sentido de assistir o garimpeiro, 
permitindo-lhe retirar de seu trabalho o rendimento 
compensador, não permitindO qUe seja espoliado. 

O processo dç mineração, em nosso País, tem que ser 
repensado, Sabe-se que nossas riquezas minerais têm ser
vido apenas para enriquecer grandes grupos multinacio
nais. Nossas riquezas minerais são-exportadas a preço de 
banana. Portanto, não vá servir, agora, Serra Pelada, de 
"bode expiatório", criaitdo-se, com um fechamento pre
maturo do garimpo, um problema social. Se há desperdí
cio de ouro, se há insegurança para o trabalho do garim
peiro, dê-se ao garimpo uma infra-estrutura, dê-se ao ga
rimpeiro condições de se aprimorai em seu trabalho. 

Sr. Presidente, Srs. SenadOres, 
O Congresso Nacional concedendo autorização para 

que os atuais garimpeiros continuem explorando o ouro 
de Serra Pelada, assim decidiu visando, e muito correta~ 
mente, o aspecto social do problema e sem prejuízo de 
quem tinha já o direito de lavra. 

DIÁRIO DO~CONGRESSO NACIONAL(Seçào II) 

Espero que o Senhor Presidente da República 
sensibilize-se com a posição dos garimpeiros, sancionan
do o projeto que prorrogou o prazo de permanência des
ses trabalhadores no garimpo. 

Era o que tinh3 a dizer. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a 

palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOlJRIVAL BAPTISTA (PDS- SE. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senado
res: 

O ·encerramento na sexta-feira passada, 7 de outubro 
de 1983, da campanha Nordestinos. o Brasil em Busca de 
soluc;;ões, promovida pela Rede Globo de Televisão com 
o Integral apoio da Legião Brasileira de Assistência
LHA, jâ está_ permitindo o conhecimento e divulgação 
dos resultados obtidos no concernente às doações de ali
mentos e depósitos em dinheiro~ 

Convém acentuar, desde logo, as excepcionais dimen
sões da_referida campanha que se evidenciou como uma 
autêntica mobilização da solidariedade nacional de natu
reza preponderantemente popular. 

Através das rádio-emissoras e, sobretudo, da TV
Globo, cerca de 90 milhões de brasileiros puderam 
acompanhar, na intimidade dos respectivos lares, os lan
ces e episódios mais emocionantes daquela Campanha, 
considerada, aliás, uma das maiores e mais impressio
nantes jamais levadas a efeito, pela televisãO; em qual
quer país. 

Numa demonstração de notável capacidade empreen~ 
dedora, alto senso de responsabilidade e patriotismo, a 
Presidente da LBA, Léa Leal, manteve a Nação perma
nentemente_ informada a respeito do andamento e das 
operações desenvolvidas pela Campanha em todo oBra
Sil, devendo ser destacado o fato de que os 700 postos da 
LBA espalhados no territóriO nacional funcionaram. 
sem qualquer interrupção, recebendo, armazenando e 
encaminhando cerca de 6 mil toneladas de alimentos 
pã.ra os flagelados. 

Em dinheiro, até o dia 7 de outubro passado, segundo 
a Presidente Léa Leal, foram--arrecadados através do 
BRADESCO, 2 bilhões e quatrocentos milhões de cru
zeiros, sem falar nas contribuições creditadas à LBA por 
telefone, que ainda prosseguem. 

Em sucessivas entrevistas concedidas à impreriSa, es
clar~Ceu a Presidente Léa Leal que ... "o importante ê as
segurar a todos aqueles que, de uma ou de outra forma, 
contribuíram para o sucesso da Campanha "Nordeste 
Urgente", que as suas doações não coàem o menor risco 
de serem desviadas. "Isto porque foi montada uma rigo
rosa fiscalização militar, cujo esquema obedece a uma ri
gorosa ficalização por parte das Comissões Estaduais e 
Municipais, criadas nos nove Estados nordestinos, sob a 
co.ordenação da LBA. São _elas compostas de represen
tantes da Igreja, das Primeiras Damas dos Estados, das 
Prefeituras Municipais e lideranças locais, das Forças 
Armadas, da nefesa Civil, do Sindicato dos Trabalhado
res Rurais, da SUDENE e da Rede: Globo. A esta com
pete-ainda acompanhar e documentar, em cada cidade, <t 
distribuição dos alimentos, de preferência entregue às 
mulheres, alistadas ou não, nas frentes de trabalho, por
que desejamos ter a certeza de que tais alimentos vão 
chegar di"retamente às crianças, cujo estado de desnu
trição ê inacreditável para quem não vê "in loco" este 
triste quadro. 

A fim de que se ppssa avaliar, na exata medida das 
suas proporções e extraordinário alcance, o desenrolar 
da "Campanha Nordestinos- Nordeste Urgente" sob a 
co.ordenação da LBA e da TV-Globo, solicito a_inco_rpo
ração ao texto deste rápido pronunciamento da Síntese 
Atualizada das Operações desenvolvidas no período de 
26 de agosto de (983 a 27 de setembro de 1983, que a 
Presidente Léa Leal divulgou para conhecimento da opi
nião Pública. 

Outubro ~de 1983 

i: um documento denso de dados concretos e despoja
do de qualquer retórica, por isso mesmo digno do regis
tro especial que ora tenho a satisfação de formular, 

Congratulo-me, portanto, com a LBA e a TV-Globo 
pelo êxito excepclonal da Campanha realizada que, inde
pendentemente dos imensos benefícios prestados às po
pulações nageladas pelas prolongadas secas, sensibilizou 
profUndamente dezenas de ffiilhões de brasileiros soli
dários com as angústias e sofrimentos daqueles nossos ir
mãos do Nordeste. (Muito bem! Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
LOURJVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO: 

MINISTÊR10 DA PREVIDENC1A E ASSISTENCIA 
SOCIAL 

FUI':DAÇÃO LEGIÃO BRASILEIRA DE ASSISTtN
<:IA 

Campanha Nordestinos 
Nordeste lJ rgentc 

(LBA & TV GLOBO) 

SINTESE ATUALIZADA DAS OPERAÇ0ES 

26 de agosto/1983 
Primeira reunião: Presidente (Léa Leal) e Chefe de 

Gabinete da LBA (Denise Manfredi) com com:indo TV~ 
Globo (Srs. Roberto lrineu Marinho e José Carlos Ma
galdi). 

TV -Globo solicita engajamento da LBA na Campa
nha Nordestinos- l' fase, emergencial (Nordeste Ur
gente), com ênfase no dia 18 de setembro, domingo, 
quando haverá a grande mobilização para doações. 

ALBA colocaria sua rede operacional em todo_o Bra
sil para arrecadação de alimentos não perecíveis doados 
aos flagelados nordestinos, incumbindo-se, igualmente, 
de coordenar e controlar todo o processo de embalagem, 
armazenagem e transporte das doações para o Nordeste, 
bem como da chegada e distribuição desses alimentos às 
regiões mais críticas da seca. 

À Rede Globo caberia toda a divulgação e mobili
zação popular da Campanha no dia 18 de setembro de 
1983, com envolvimento de toda a sua equipe profissinal. 

A LBA aceita a participação e as responsabilidades na 
Campanha. 

29 de agosto/1983 
A Presidente da LBA designa, no âmbito da Insti

túição, uma CoÕrderlaçãÕ Nacional da Campanha Nor
deste Urgente, composta dos seguintes técnicos da LBA: 
Sr• Chefe de Gabinete, Sr• Coordenadora Nacional do 
Programa Nacional do Voluntariado (PRONAV fLBA), 
Srs.. Secretários de Planejament_o e Projetas Especiais e 
de Assistência e Bem-Estar SociaL 

A Coordenação Nacional recém-criada faz sua primei
ra reunião, decidindo elaborar o projeto de participação 
da LBA na Campanha. 

A Presidente da LBA convoca todos os_ Superinten
dentes Estaduais da entidade para um Encontro Nacio
nal Extraordinário, nos dias O! e 02 de setembro, a fim 
de traçar com eles diretrizes uniformes de participação e 
execução na Campanha N ardeste Urgente. 

30 e 31 de agosto/1983 
Nova reunião da Coordenação Nacional, sob a di

reção da Sra. Denise Manfredi. 
Aprova-se o projeto de participação da LBA na Cam

panha (ANEXO). 
São designados 3 grupos operacionais, com tarefas es-

pecíficas. 
1) Grupo Executivo 
2) Grupo de Estatística e Controle 
3) Grupo de Relações Públicas e Comunicação So

cial. 



Outubro de 1983 

Prepara-se o programa do Encontro com os Superin
tendentes Estaduais. 

Estabelece-se o primeiro enContro com a SUDENE, 
definindo-se a Campanha em três fases básicas. 

I• fase: divulgação e mobili:úwão --TV-GLOBO 
2• fase: arrecadação, embalagem, armazenamento e 

transporte das doações para o Nordeste, com a monta
gem das efetivas infri-esti'utUfã.s -- LBA 

3• fase: Distribuição, na própria Região Nordeste, dos 
alimentos doados - LBA e SUDENE. 

Decisão da montagem de uma Central de Recebimen
to e Distribuição das doações em Recife, Pernambuco, 
sob a coordenação de um técnico da Diretoria Nacional 
da LBA. (A Central ficará num dep6sito da SUDENE 
em Recife.) 

Manutenção de cantatas com a Rede Globo. 
Estabelece-se a lista básica de alimentos não perecíveis 

que deverão, preferencialmente, ser solicitados para 
doação. 

01 -farinha de mandioca 
02- fr!ijão 
03- açúcar 
04-arroz 
05 - macarrão 
06-sal 
07- maizena 
08- óleo 
09- enlatados diversos 
10- biscoito 
11 - leite condensado 
12 -leite" em pó 
13-outros. 

01 e 02 de sctembro/1983 
Realização do Encontro com os Superintendentes da 

LBA para estabelecimento de linhas uniformes de opera
cionalização da CamPanha, visando sobretudo o dia 18 
de setembro, quando a TY-Glob_o __ flcarã 12 horas no ar, 
mobilizando a população brasileira para doações. 

Participação de representantes da SUDENE {Dr. Al
fredo Amorim, representante no Rio de Janeiro) e TV
Globo (Sra. Virgínia Cavalcante) no Encontro com os 
Superintendentes, explicando as tarefas de suas insti
tuiçõ·es na Campanha. 

Os Superintendentes da LBA recebem a incumbência 
de montar, em seus estados e territórios, uma estrutura 
operacional para a Campanha semelhante _à que foi 
montada na Diretoria Nacional, dando atenção à 
criação dos postos de recebimento de d_Qações {sobretu
do para o dia 18/09) e ao estabelecimento de um grupo 
de estatística e controle, responsável por todas as infor
mações quantitativas dos dOnaUVos. 

03 a 12 de sctembro/1983 
Aparecimento das primeiras mensagens mobilizadoras 

da Campanha na TV. 
A Coordenação Nacional na LBA acerta com as Supe

rintendências estaduais as Unhas operacionais da Cam
panha; intercâmbio constante de informações. 

A Presidente da LBA e sua chefe de Gabinete reúne-se 
com todas as afiliadas estaduais da Rede Globo traçando 
diretrizes de execução da Campanha. 

Os Superintendentes Estaduais da LBA mantêm con
tratos operacionais com os representantes da TV -Globo 
nos Estados. 

BRADESCO engaja-se na Campanha, abríndô a con
ta nt? 1983~LBA-Nordeste Urgente, para recebimento de 
doações em dinheiro. 

Estabelece-se que a LBA não receberá donativos em 
dinheiro, encaminhando-os à conta do BRADESCO. 

Procede-se à montagem de todas as estruturas esta
duais da LBA (posto de recebimento de doações e pólos 
de controle). 

Inicia-se, na LBA, o reCrutamento de voluntariado 
p· ,ra o trabalho no dia 18/09 e SubseqUentes. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

A Coordenadora Nacional da Campanha na LBA ini
cia priffieirOs contatos visando viabilizaÇão de segu
rança, embalagem, armazenamento e transp-ortes (den
trO dos próprios Estados) dos alimentos doados. 

13 de setembro/1983 
Aparecimento de chamadas específicas para a Campa

nha na televisão. citando-se a lista de alimentos e os pos
tos de recebimento da LBA em todo o Brasil. 

Estabelece~se o _ciclo de informações constantes na 
LBA entre a Coordenação Nacional e o Grupo de Es
tatÍstica- e Controle Estatístico da Diretoria Nacional e 
os Estados e Territórios. 

A Presidente da LBA e a Coordenadora Nacional da 
Cãmpanha, a fim de assegur"ir Pãfticipação(eniajamen
tO no Nordeste Urgente, rea~i~am cantatas de_fl!li~vo~ 
com as grandes instituições: - - -

.SUDENE 

. Forças Armadas 

. Ministêrio_das Transportes 

. MINTER_(_Defesa Civil) 

.COBAL 

.SUNAMAM 

. Rede Ferroviária Federal 
~·VARIO 

. TRANSBRASIL 
_, Patrulha Aérea Civil 
. Docas do Rio de Janeiro 
. Associação Nacional dos Transportadores de Cargas 
. Policia Militar do Rio de Janeiro 
, lnllmeras outras empresas particulares, para trans

porte dos alimentos doados. 

Superintendente _estaduais da LBA fazem, em seus es
tados, com a mesma finalidade, cantatas idênticos. 

14 e 15 de setembro/1983 

Deslocamento para Recife uma díretora da LBA (Lê
da Guimarães Moreira) para Coordenar todO o processo 
de recebimento e_ distribuição das doações, com a cola
boração da SUDENE. 

Estabelecimento da Central de Recebimento e Distri
buição de aUmentos em Recife/PE, em depósito da SU
DENE e sob a coordenação da LBA. 

-- Os alimentos arrecadados nos estados nordestinos, fi
carão nesses mesmos estados e lá serão distribuídos; os 
dos demais estados seguirão para Recife onde serão pos
teriomente redistribuídos. 

Continuação dos cantatas para viabilização dos trans
portes (nos estados e destes para Recife) dos alimentos 
que serão arrecadados. 

Inicia-se o plantão preventivo em alguns postos de re
- cebimento da LBA, em todo o Brasil. 

16 de setembro/1983 

A Coordenação Nacional da LBA faz a checagem fi
nal de todo o sistema operacional. 

Conclui-se a lista definitiva de todos os postos de rece
bimento de doações da LBA no Brasil. 

Começam a chegar as primeiras doações instituCio---
nais. 

A TELEBRÃS engaja-se na Campanha, através do re
cebimento de doações telefônicas de I a 3 mil cruzeiros, 
das 20 horas de sábado (dia 17) até as 24 horas de domin
go (dia 18). 

17 de se_t~~b~o/~983 

Plantão geral de 10% (dez por cento) dos postos de re
cebimento da LBA em todo o País, 
_Continuam os recebimentos'antedj)ados de doações. 

Checa_gem final da Central de Recebimento e Distri
buição em Recife. 

Sábado 15 4821 

Checagem final do sistema de transporte interno (nos 
próprios estados) dos alimentos doados. 

Checagem dos centros de armazenamento e estocagem 
no Rio de Janeiro (Galeão e cais do porto). 

Policiamento e segurança garantidos para o dia 18. 
Definido primeiro vôo para Fortaleza/Ceará, no pró~ 

prio dia 18, às 8 horas. 

18 de setcmbro/1983 

Presidente da LBA em Fortaleza/Ceará. 
TV-Globo 12 horas no ar, em plena mobilização para 

doações. 
LBA aciona, neste dia, 10.000 servidores e 20.000 vo:. 

luntários trabalhando, espontaneamente, nos 701 postos 
de recebimento de doações em todo o Brasil, cuja relação 
é publicada pela imprensa. 

Equipes nacional e estaduais da LBA trabalham das 7 
horas da manhã às 22 horas em plantão permanente de 
coordenação e controle de execução da Campanha . 

Às 8 horas, parte do Galeão/Rio para Fortaleza/Cea
rá primeiro vôo (Hércules C-130 da FAB), com 20 tone
ladas de alimentos já arrecadados. Este avião é recebído 
em Fortaleza, às 13 horas, pela Presidente da LBA e pela 
Primeira Dama do Estado . 

O Grupo de Estatística e Controle da LBA divulga, às 
19 horas, o primeiro boletim da Campanha, com os se
guintes resultados: 

. Total de alimentos arrecadados . . t.900t 
Correspondente em cruzeiros I bilhão e 200 mi

lhões. 

19 de setembro/1983 

Presidente da LBA chega a Recife/PE. 
Começam a ser enviados para Recife/PE as primeiras 

doações. -
LBA e SUDENE coordenam todo o recebimento no 

Nordeste. 
Postos de recebimento da LBA mantêm-se abertos em 

todo o Brasil. 
Grande repercussão da Campanha no País inteiro. 

20 de setembro/1983 

Continuam as doações em todo o Brasil, nos postos da 
LBA, embora em quantidades bem mais reduzidas. 

Concentra-se o esforço da LBA na centralização da es
tocagemjarmazenagem dos alimentos em cada estado 
para remessa ao N ardeste. 

Continuam chegando alimentos ao Nordeste. 
Em Recife, LBA (Presidente), SUDENE (Superinten

dente) e TV-Globo (Diretor Regional) fazem reunião a 
fim Cfe -definir critérios e esquema de planejamento edis
tribuição dos gêneros arrecadados pela Campanha Nor
destinos, estabelecendo-se os seguintes pontos princi
pais: 

1. LBA E SUDENE comandam a operação de dis
tribuição em toda a região. 

2. A SUDENE sugerirá as áreas mais críticas para fi
xação de prioridades de distribuição. 

3. As despesas de transporte, armazenagem e emba
lagem, no Nordeste, serão da responsabilidade da SU
O EN E. 

4. A distribuição dos gêneros será prioritariame~te 
direcionada para as mulheres das áreas selecionadas. 

5. Sob a coordenação da-LBA, serão constituídas co
rriissões, nas capitais dos estados nordestinos, para pla
nejamento global da distribuição ao nível estadual. Além 
da LBA, as comissões serão compostas da SUDENE, 
Rede Globo, Coordenadoras do PRONAV /LBA, Forças 
Arinadas e Auxiliares, Defesa Civil, instituições refigio~ 
sas e Federação dos Trabalhadores rurais. 

6. Por decisões __ dessas Comissões Estaduais, serão 
constituídas, nas áreas selecionadas, comissões munici
pais com as lideranças institucionais, religiosas e sindi
cais. 
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21 de setembrojl983 
Coordenação Nacional da Campanha reóne, na sede 

da LBA, no Rio de Janeiro, representarites de -insti
tuições ligadas a transpo-rte par-:r-discutir meios de viabi
lizar e facilitar todo o transporte dos alimentos para o 
Nordeste. 

Presentes à reunião, representantes do DNER, FAB/
CONTA, VARIO, MinistériO-dOs Transportes, Força de -
Transporte do Ministério Força de Transporte do Minis.:
tério da Marinha e Assbciação Nacional dos TranspOr
tadores de Cargas (ANTC). 

Nessa reunião, estabeleceu-se que a ANTC se empe
nharia na solução de todo e qualquer transporte rodo
viário no próprio istãdõ, de um estado para outro e mes
mo para Recife. 

A FAB garantiu o mínimo de4 Vôos Senianais do -Hé-r
cules C-130, partindo do Galeão/RJ para Recife, com 
cerca de 20 toneladas. -

A Força de Transportes da Marinha colocou à dispo
sição da LBA, a partir de 2 de outubro, o navio Soares 
Outra, com a capacidade de 2.400 toneladas. Esse navio, 
no dia 2, poderia transportar todos os alimentos que fos
sem concentrados nos portos do Rio de Janeiro e Santos. 

A VARIG, como jâ vinha fazendo, comprometeu-se a 
transportar, em seus vôos normais, procedentes de qual
quer estado, quantidades relativas de alimentos (em mê
dia 5 a 6 t) para Recife. 

A Rede Ferrovíâria Federal, embora ausente da reu
nião, comunicou posteriormente Suã tOtal adesão à 
Campanha, oferecendo-se, dentro de suas possibilidades, 
para o transporte dos alimentos. 

A reunião foj totalmente acompanhada e divulgada 
pela TV-GLOBO. 

Em-Recife, a coordenação da LBA, em colaboração 
com a SUDENE, estabeleceu os seguintes percentuais de 
divisão e distribuição do total ele alimentos doados pelos 
diferentes estados nordestínos: 

1- Alimentos doados 

Ceará ..... . 20% 
Piauí .. .. . .. . , . , . . . . . 18% 
Paraíba . . .. , . . . . . . . . • . . . . . 12% 
Rio Grande do Norte ........... ---12% 
Pernambuco ..................• 
Alagoas ... 
Bahia , . , .. 
Maranhão ........ , . , .•.... 
Sergipe ......... , ........•.•.•.• 

12% 

Ern Recife, os alimentos recebidos são embalados em 
_feiras (sacolas) de tO kg para distribuição às áreas mais 

atingidas pela seca. 
22 de setembro/1983 

Presidente da LBA agradece publi~am~J:)te a_extraor
·dinãria e maciça partiCipação dos 10.000 servidores e 
""20.000 voluntários dã.--LBA--nã Cainpanha. 

Continuam chegando a Recife, via aérea (F AB e V Aw 
RIO) e rodoviâria os alimentos arrecadados no País. 
23 de setembro/1983 

Chega a lpubi, murifcípiõ da microrregião de Araripe, 
Pernambuco, o primeiro caminhão com 1.000 (um mil) 
feiras com alimentos arrecac!ados pela Campanha. São 
1 O toneladas distribuídas às mulheres daquele municíPio 
do alto sertão pernambucano. 

A TV-GLOBO e a imprensa cobriram toda a distriw 
buiçào. 

Cada cesta distribuída continha 2 kg de feijão;2 kg de 
arroz, 2 kg de farinha, I kg de açilcar, l kg-de fubâ, I kg 
de peixe salgado, 0,500 kg de leite em pó e 0,500 kg de 
biscoito. 

Presidente da LBA continua em Recife comandando e 
supervisionando toda a operação de recebimento e dis
tribuiçãO e recusa proposta de utillzação do dinheiro ar
recadado (BRADESCO e TELEBRÁ.S) para abertura de 
poços, afirmando que isso desfiguraria o objetivo pri
mordial da Campanha, que ê o de -alimentar as famflias 
nordestinas flageladas pela seca. 

CAMPANHA NORDESTE URGENTE 
Central de lnformaçõesjLBA 

Boletim de !3w10-83 (IS horas) 

Outubro de 1983 

24_a 26 de setembro/1983 
Postos da LBA mantêm-se abertos para recebimento 

das doações, ___ _ 
COntinuam sendo encamiilhados a Recife os alimentos 

arrecadados na Campanha. 
TELEBRÁS reinicia campanha de doações telefôni

cas, das 20 horas do dia 24 até as 24 horas do dia 25. 
Presidente d~ LBA segue para Brasília a fim de coorw 

denar etapa seguinte da Campanha, relativa à compra de 
alimentos para formação de novas feiras, com as 
doaçõeS- eri:t dinheiro arrecadadas pelo BRADESCO.--

Divulgawse, pelos órgãos_ de comunicação, totais apu
rados em dinheiro na conta do BRADESCO e nas 
doações telefônicas da TELEBRÃS. 

BRADESCO . . . . . . . . . . . . 2.138.781.474,94 
TELE BRÁS . . . . . . . . . . . . . 2.070.000.000,00 
27 de setembro/1983 

~-Boletim geral da LBA relativo à Campanha (Mapas 
anexos) 
I- Alimentos arrecadado_s: 2.860 t 

Correspondente em Cr$: 1 bilhão e 750 milhões 
Maiores doadores: 
-São Paulo ................... ~ 715 t 
- RiO de J arieiro . . . .. .. .. . . .. .. 263 t 
-Goiãs ....................... 236_t 
- Rio Grande do Sul , . . .. . . .. .. 221 t 
-Paraná ...................... 190 t 

Maiores doações: 

-arroz ... -.A··············· 75.7_t 
-feijão ................. ~~ 383t 

-açúcar·········~········· 364 t 
-farinha ........... , .......... 294 t 
- macarrão ................... A- 213 t 

II- Alimentos arrecadados no Nordeste: _524,879 t 
Alimentos jâ enviados ao Nordeste: 809,920 t 
Total de alimentos no Nordeste: 1.334,799 t 

Alimentos a enviar para o Nordeste: 1.524,380 t 
("')Alimentos jã encamiri.hadoS pela Central de Recife 
para distribuição nos estados nordestinos: 130, l t 

Total acumulado (até 13~10-83 ...... ~~, ...... ,., ...... -.. ~-· .. -............. ~· .... 5.007,211 toneladas 

II- Concentração/transporte 
Alimentos no Nordeste ........ , ..... -...•...•. """ ...•........ -~-~-~~~ .. ~-. -~- 2..06.6,252 toneladas 
Alimentos em trânsitO para o" Nordeste 
- Navio Soares Outra (Rio e São" Paulo) .. , .. , . 
-Rede Ferroviâria Federal (R.G. do Sul, 

Paraná e Minas Gerais) ... , .. 

Alimentos em estoque para enviar 

III- Distribuição (até 11-10-83) 

Estados 
Alimentos 

distribuídos 
(em toneladas) 

M1micípios 
beneficiados 

Famílias 
atendidas 

Maranhão ............ ,. 33 .... ., ...•.•• 08 ............. -.3.300 ·····-······ 
Piauí ... , ........ -....... 25 _ ............ 01 ... ·······~···· 2..500 ~-·········· 
Cearâ ............... «.118 ............ 06 .............•. 11.800 ... . 
R.G. do Norte ......•.... 53,23 ...•.•.•.•. _ 07 ...•.... _ ....• _ 5.323 ........ _ .. . 
Paraíba ..........•...... 166,34 ............• 21. -· ............ 16.634 ....... _ .. __ 
Pernambuco ............. 192 .. , .. _ ....... 17 ........... ~._.:12~-2do __ .......... .. 

Alagoas ..... ········~·~90,1 ····-·--·-·· 13 ............... 9.010 ·-·········· 
Sergipe.. . ....... l55,82-: .• ---·-···- 13--··--·--·· ... -15.582 ···--······· 
Bahia .................• -.111,3 .-.. -...... -•.. - 19 .. _ ............. 11.130 .... . 
Total ................... 944,79 ............ 105 ............... 94.479 ........... . 

2.100 toneladas 

628 toneladas 
2. 728 toneladas 

212,959 toneladas 

Pessoas 
atendidas 

-- 19.800 
15.000 
70.800. 
31.93& 
99.804 

.115200 
54.060 

. 93.492 

. 66.780 
566.874 
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O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Raimundo Parente. 

O SR. RAIMUNDO-F'ARENTE (PDS- AM. Pro· 
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Sena
dores: 

Com versos maravilhosos, enfeixados nos dOis sonetos 
autológicos que hoje se enfileiram junto às mais belas 
produções líricas da Poesia brasileira, o Poeta Jonas da 
Silva canta uma das figuras mais singulares dQ. "Flors 
Sanctorum" da Igreja Católica: Santa Teresa de ksus, a 
monja dulcissima que, por amor à suã. fé e por hun11fda
de extrema, rogou a Deus fizesse abrir em seu próprio 
corpo, as mesmas chagas que haviam dilaceradO o corpo 
Santo de Cristo: --

Santa Tereza de Jesus~- os sinos levam teu rio me
aos vales e às montanhas, e o teu nome ressurge, das 
entranhas da terra, após, em lírios peregrinos. Que 
não ouças as súplicas estranhas dos bandolins e lân
guidos violinos, ouve-me o verso, falo-te dos hinos 
que entendeste, tupila das Espanhas. 

Venho em nome das almas das guitarras, almas 
que entoando mil canções bizarras, vão pela noite 
legendária e branCa; para adorar-te, me prostemo e 
humilho, e ao invés de incenso, trago-te o tomilho e 
o manto real do sol de Salamanca. 

II 

Os versos nascem como as andorinhas: elas, na 
torre de uma ermida ao vento, eles, na torre azul do 
pensamento partem depois, sonorizando as vinhas. 

Santa Tereza, que os· meus versoseasminhas fra
ses, buscando esse país nevoento, aves de prata, 
morram sem alento junto aos pés da mais doce das 
rainhas. 

E quando a morte, em derradeira escala, 
quebrar-me o harmonium trêmulo da fala, quando 
o silêncio amortalhar-me a língua, leva-me o' luz, 
consoladora e calma, que eu tenho um saara te
nebroso n'alma e os cordeiros da fé morrendo à 
mingua! 

Permiü-ine fazer essa digressão, Senhor Presidente e 
Senhores Senadores, reproduzindo uma das páginas poé
ticas mais corilOveilfes da nossa liti::ratura, para registrar, 
com emoção e respeito, a passagem, amanhã, da festa da 
Padroeira do Município de Tefé, no Amazonas, exata
mente Santa Tereza, escolhida-por aquela- comunidade 
laboriosa como a grande e luminosa protetora dos seus 
destinos, da sua evolução material como unidade muni
cipal, e da sua tranqUilidade espiritual como povo, como 
família social, hoje con&regi-ando cerca de. vinte e uma 
mil almas, na consubstanciação de uma célula palpitante 
de trabalho, de progresso e. de civismo. 
~de ver-se, Senhor Presidente e Senhores Senadores, a 

auforia que invade o coração daquela gente simples, ao 
festejar, entre salmos e hoSanas, a data dedicada à sua 
Padroei'ra. A cidade de Tefé, situada à margem esquerda 
do rio Solimões, ornada pela beleza sem par do lago que 
leva o seu nome, nesse dia, refulge como um presépio en~ 
cantado, irmanando a todos na legitimidade da mesma 
fé e ensejando a que, em todos os lábios, alo rem orações 
de louvor e de agradecimento, pelas muitas graças que 
vêm sendo co-ncedidas pela misericórdia infinita de 
Deus, graças à intercessão da advogada sublime que, 
desde há muito, vem atendendo aos rogos e as súplicas 
do povo tefeense, singelo nas suas tradições e n'os seus le
gados culturais, decidido e firnú: na sua luta cotidiana 
em busca da evolução e do desenvolvimento, muitas em 
meio à fúrfil dos elementos hostis da própria natureza. 

Assim, Senhor Presidente e Senhores Senadores, ao fa
zer este registro, quero saudar o bravo povo de Tefê, na 
pessoa de seu ilustre Prefeito, Sr. Francisco Hélio Bezer-
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ra Bessa, pela passagem do dia consagrado à sua Pa
droeira, Santa Tereza de Jesus, augurando que t:la, hOje 
incorporada ao sol de oufo que rebi-ilha nas latitudes da 
Divindade, possa continuar derramando as suas bençàos 
e a sua proteçãO sobre todos os lares que compõem aque
la comunidade, a quem o Amazonas tanto deve-, pelo tr~
balho e pela dedicação exemplares. 

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

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a 
- palavra ao nobre Senador João Calmon. 

O SR. JOÃO CALMON- (PDS- ES. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 
--São extremam!!nte raros, entre nós, os ca,sos de empre

sários, de dirigentes de grupoS económicos, que fazem 
convergir para finalidades sociais ou culturais alguns dos 
recursos provenientes de suas empresas. Exemplos como 
os de Rockfeller ou de Gulbenkian pouco floresceram 
entre nós. 

É por esse motivo que desejo louvar a decisão que aca
ba de tomar o empresário Jônice Tristão, tíder de um 
conglomerado composto por 24 empresas, várias delas 
com ramificações no Exterior: constituir a Fundação Já
nice Tristão, destinada prioritariamente à preservação 
da memória capixaba. 

Seu grupo tornou-se uma organização poderosa, ocu
pando hoje lugar de destaque nào·epenas a nível estadual 
mas também no plano nacional. Assim, conforme decla
rou Tristão à imprensa, sua missão deve ir além da sim
ples geração de riqueza e de sua correta administração, 
preocupando-se em estabelecer uma nova relação com a 
sociedade. "Não basta sermos conhecidos e respeitados 
por fornecedores e clientes, pois nossa grandeza extra-

- poJou esse relacionamento mercantilista simples", expli
cou_ele, 

Nesse sentido, a Fundação Jônice Tristão deverá pro
mover e divulgar atividades de caráter técnico, científico, 
educativo, cultural, artístico, filantrópico e esportivo, 
mobilizando a população do Estado a participar de ativi
dades de interesse comprovadamente coletivo. Manterá 
cursos, organizará congressos, procUfafá gerar iiiãO-de
obra qualificada. Antes de mais n"ada, porém, estará vol
tada para o interesse do Estado, para o interesse do 
Espírito Santo. 

Um dos especialistas que hoje participa da criação da 
nova Fundação refere-se, como síntese do trabilho a que 
se procederá, à criação de um .. clima de capixabismo". ~ 
o desenvolvimento e a divulgação da imagem do Espírito 
Santo. Nosso estaôo é extremamente rico eni folclore, 
em histôria, em cultura, em música. Apresenta fascinan
tes aspectos turísticos, econômicos e artísticos. Traz em 
si toda uma saga de imigração e de trabalho. Entretanto, 
tudo isso é pouco conhecido em termos nacionais. Quei
ra o destino que a açào da entidade que Jônice Tristão se 
propõe agora a criar, colocando a serviço de nossa terra 
os recursos de sua empreSa e o talento dele pióprio, pos
sa obter êxito, preservando a memória do Espírito Santo 
e levando a todo o País a imagem do que foi feito e do 
que '(em sendo feito pelo povo capixaba. (Muito bem!) 

O SR. PRFSIDENTE (Moacyr Dalla)- Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar a presente 
sessão, designando para a sessão ordinária da prôxirria 
segunda-feira a seguinte 

ORDEM DO DIA 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 51,§ 39, 

in fine, da Constituição - 2' Sessão.) --
Votação, em turno único, do Projeto de lei da Câmara 

n"' 110, de 1983 (n"' 946/83_, na Casa de origem), de inicia
liva do Senhor Presidente da República, que altera ã Lei 
n~ 6.099, de 12 de setembro de 1974, que "dispõe sobre o 
tratamento _tributário de arrendamento mercantil, e dá 
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outras providências", e o Decreto-lei n9 1.811, de 27; de 
outubrõ de 1980, tendo 

PARECERES ORAIS, favoráveis, proferidos em Ple
nário, das Comissões: 

-de Economia; e 
...;..~de Finanças. 

Votação, em turno único, do Requerimento n'~' 793, de 
1983, do Senador Pedro Simon, solicitando, nos termos 
dO àrt. 371, alínea c, do Regimento Interno, urgência 
para o Requerimento n~ 784, de 1983, de autoria do Se
nador Henrique San filio, que solicita criação de uma Co
missão Especíãl Mista que deverá ser formada de II Se
nadores e 11 Deputados Federais, com vigência de 120 
dias, para discutir e avaliar aspectos do contexto econô
mico, social e institucional do País. 

3 
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da 

constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimen
to interno), do Projeto de Lei do Senado n9 280, de 1980, 
de autoria do Senador Itamar Franco, determinando que 
a Ordem dos Advogados do Brasil opine sobre a escolha 
de magistrados que devam integrar tribunais com Juris
dição em todo o território nacional, tendo 

PARECER, sob n9 634, de 1983, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida

de, com voto vencido do Senador José lgnãcio. 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitúcionalidade, nos termos do art. 296 do Regímen~ 
to Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 39, de 1983, 
de autoria do Senador Pedro Simon, que autoriza o Po
der Executivo a conceder um abono de emergência de 
70% (setenta por cento) para os servidores públicos fede
rais, e dá outras providências, tendo 

PARECER, sob n'~' 739, de 1983, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida

de. 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
constituCiOnalidade I? juridiCidade, nos termos do art. 
296 do Regimento InternO), do Projeto de Lei do Senado 
n'~' 70, de 1983, de autoria do Senador Nelson Carneiro, 
que estabelece critéiíO--e- limite para os reajustes do 
preços de ingress<!~ dej~gos de futebol, tendo 

PÃREc:Et( sob il"' 738, de 1983, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucíonillida

de e injud~icid<!-~e. 

6 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimen
to Interno), do Projeto de Lei do Senado n'~' 21, de 1983, 
de autoria do Senador Henrique Santillo, que dispõe 
sobre a redução do preço do álcool para venda aproprie~ 
tários de veículos de aluguel empregados no transporte 
individual de passageiros, mediante subsídios, nas con
dições que especifica, tendo 

PARECER, sob n'~' 710; de 1983, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida

de. 

7 

_ Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Sena
don"' 337, de_ 1981, de autoria da Comissão EsPecial do 
Júri Popular, que altera dispositivO do Código de Pro
cesso Penal, tendo 
- PARECER, sob n'~' 741, de 1983, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, favorável, nos termos de 

Substitutivo que oferece. 
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(Dependendo da votação do Requerimento nl' 800, de 
1983,_ de autoria do Senhor Senador José lgnácio, de 
adiamento da discussão para o dia 27 de outubro.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Está encerM 
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 45 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. RO
BERTO CAMPOS NA SESSifO DE 6-JOCIJ3 E 
QUE, ENTREGUE À REVISifO DO ORADOR, 
SERIA PU DUCADO POSTERIORMENTE. 

O SR. ROBERTO CAMPOS (PDS- MT. Para dis
cutir. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e 
Srs. Senadores: 

Já encaminhei à Mesa uma emenda do projeto de lei, 
. que consistiria ria adiçãO di: Uffi arifgo 4~', sendo renume
rados os presentes artigos 49 e 51' para 5~' e 6"'. O novo art. 
41' assim rezaria: 

.. Art. 4Y A União, nos termos do art. 153, § 22, 
da Constituição Federal, indenizarã a empresa con
cessionária pela depleção-da jazida, em virtude da 
exploração por terceiros durante o período a que se 
refere o art. I., do Projeto de Lei." 

Sr. presidente: todos nós temos profUnda simpatia hU~
mana pela causa dos garimpeiros, e eu os tenho, tam~ 
bém, no Estado de Mato Grosso, pelo qual fui eleito. 
Mas ao tomarmos uma decisão, hoje e verifico que a 
Maioria absoluta da Câmara dos Deputados e Maioria 
no Senado perfilham o projeto de lei ora em discussão...;.;.. 
ao votarmos este projeto numa atmosfera de simpatia 
humana, precisamos meditar seriamente sobre seus as~ 
pectos econômicos de mais longo prazo. 

O projeto em causa, na realidade, altàa -subslinciã.I
mente o sistema legal instituído pelo art. 75 do Código 
de Minas, que garante ao detentor do direito de laVra o 
exercício desse direito. O projeto equivale a uma suspen~ 
são temporária desse direitõ. 

Para não desencorajarmos as empresas que querem fa~ 
zer investimentoS sUb.stanciais no Cãmpo di iriineração 
(inclusive, no caso, uma empresa estatal- a Vale_do Rio 
Doce) é necessário pelo rrienos, iilstifuirmos um mecanis
mo de compensação pela depleção da jazida, n-o período 
de privação dos direitos -ao detintor da- (av-ri. IstO, ·aifã~S, 
não é algo oPcional~ poiS que ~aenlil dOS teiffiOS--dÕ-art. 
153, § 22. da ConstifuiÇão Federai. Minha-emc!nda não 
visa senão a fazermOS- cumprir a ConstituiÇão Feder-al, 
reduzindo - visto que ê impossível efínlíná-fO ...;.: o 'r(;.. 
ceio que os investidores em mineração possam ter quan~ 
do fazem investimentos na mecaniZação e modtirflizaÇão 
de minas. 

A Vale do Rio Doce alega ter já despendido, em equi~ 
pamento mecanizado, cerca de trinta milhões de dólares. 
Esse investimento não teria rentabilidade se fosse aplica~ 
do de futuro, após cinco anos, a uma_jazida substancial~ 
mente reduzida em seu corpo minerai. Donde a necessi~ 
dade de um processo de indenização. 

Em vírtude do regime de urgência, que preclui disCUs~ 
são ma:ior, parece tarâe para argumentar, Sr. Presidente. 
Mas devíamos meditar seriamente sobre o precedente 
que se pode criar. O caso -presente é altamente simpático, 
sob um ponto de vista humano, mas temos sempre que 
pensar e agir para o grande futuro. O Brasil precisa 
tornar-se um produtor de ouro altamente eficiente e me~ 
canizado, se quiser aumentar substancialmente sua recei
ta cambial. Essa receita-cambial ê necessáría- para paga
mento de dívidas assim como para pagamento de impor
tações que permitam a nossa indústria operar a plena 
carga. Se persistiro nossa- incapacidade de finanCiar um 
nível adequado de importações teremos desemprego ma~ 
ciço na indústria brasileira. 

-A diferença de rendimento técnico entre a exploraçào 
manual e a exploração moderna mecanizada é a seguin~ 
te: a exploração mecanizada permite a recuperação de 
90% do corpo aurífero, a exploração manual apenas 
lO%. Esses os dados objetivos do problema. 

Preocupa-me, por isso, Sr. Presidente, que não inter~ 
rompamos o incentivo à mecanização, que serã a úriica 
maneira de tornar o Brasil um grande e rentável produ
tor. Nossa produção é, hoje, da ordem de 40 toneladas, 
comparada à produção canadense de 90 ·tonCladas, à so
viética de -'1"00 toneladas, e à produção sul~afrícana de 
700 toneladas/ano. -

EU gOStaria-de ver o Brasil progredir como produ(or 
eficiente de ouro, para podei' saldar as suas dívidas, para 
poder garantir as importações necessárias pira aumentar 
sua taxa de desenvolvimento, para a geração de nossos 
empregos. E se não procurarmos cercar de proteção os 
direitos da mineração acabaremos desincentivando o de
senvolvimento mineral~ em prejuízo das áreas produto
ras de ouro, em prejuízo do próprio Pará, de Mat_O Gros~ 
Soe -de outros Estados que necessitam da criação maciça 
de empregos, quer no setor mineral, quer no setor agro~ 
p-ecu-ário, quer, eventualmente, no setor industrial. 

E esse, Sr. Presidente, exclusivamente, o propósito_da 
emenda. Ninguém mais do que eu simpatiza com a si
tuação humana que se criou no garimpo de Serra Pelada, 
mas gostaria sempre que, ao registrarmos a aprovação 
desse projeto de lei, pensássemos também em termos ob~ 
jetivos e econômicos sobre o futuro do País, como-pro~ 
dutor mineral. 

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

DISCURso PRoNul>li:::IADO PELO SR. 'Ro: 
BERTO CAMPOS NA SESSifO DE 6·10-83 E 
QUE, ENTREGUEÀ REVISifO DO ORAOOR. 
SER!Á PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. ROBERTO CAMPOS (PDS - MT. Pela or: 
dem.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
_O _eminente Senador Marcondes Gadelha não h:u, ou 

tresleu, a minha emenda. Nela não se fixa nenhum tipo 
de índenização ao nfvel de 30 ffiílliôeS de -dólares. Se S. 
Ex• ler, cuidadosamente, a emenda, verifi6irá que ela 
diz:" "indenizará pela depleção dajaZida". Não se fala em 
equipamento. A menção a equipamento foi puramente 
ilustrã.tiva dos prejUízoS que -terâ- a -ooncessionáriB. pela 
alte~açã_o das regras do jogo. Quanto a dizer que a emen~ 

- da é inconstitucional porque aumenta a deSpc!sa, tería
mooS ã estrallha bizarria de declarar inconstitucional o 
ciniiprimento da Constituição, porque eu não fiz mãis do 
qúc-cita'r o art. 153, § 22. Em nenhum país do mundo é 
incoflstitUCion:ai citar- a Constituição. -Não entelldo, por
tanto, a argumentação do -nõ-bre Senadoi- MarcOndes 
Gadelha. 

O Seriador Benedito Ferrelfã disse uma coisa verda
deira, quando menciona que estou trazendo remendo a 
pano podre. 

A argüição da inconstitucionafidade vai mais fundo, e 
deveria aplicar~se a todo o projeto e não à emenda. Visei, 
com minha modesta emenda, apenas, a diminuir, por as
sim dizer, o grau de inconstitucionalidade, reafirmando 
um certO respeito a direitos adquiridos: Se o Senador 
Marcondes Gadelha atentar para os§ I 'i' e§ J9 do art 153 
da Constítuição verâ que o projeto é fado ele inconstitú~ 
cional, porque não é iSonômico. 

Diz o§ 1"' do art. 153: "Todos são iguais perante a lei"; 
diz o§ 39: "A lei não prejudicará o direito a-dquirido". 
Ora, o projeto em causa estabelece desigualdades em 
desfavor de uma empresa individual, que se vê privada 
de gozar plenamente a Concessão obtida em decreto de 
lavra. Outras empresas poderão gozar plenamente. É ou 
não é iSso uiria heteromia inconstitucional? 

No§ 39 Se diz: .. A lei não prejudicará o direito adquiri
do". Houve ou não houve um decreto de lavra que confi
gurou um direito adquirido? 
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Por isso, a argumentação do Senador Marcondes Ga
delh<J parece resultar ou de não ter lido adequadamente a 
emenda, ou de estar possuído de um furor ilógico. Mui
to obrigado. (Muito bem!) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. AL
MIR PINTO NA SESSifO DE 13-I0-83 E QUE. 
ENTREGUE À REVISÀO DO ORADOR, SERIA 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. ALMIR PINTO (PDS- CE. Pronuncia o se-
. guinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Não f<iz muito tempo tive oportunidade de abordar, 
da tribuna do Senado Federal, um assunto em que um 
alto empresário e industrial deste País reclamava contra 
a direção da CACEX de então, pela maneira como ela 
procedia em relação às exportações brasileiras. 

Cito "agora, - e repito - o nome do industrial, em~ 
pres1írio etalvez o maior do País, Sr. Ermírio-de Moraes 
quando, em entrevista à imprensa nacioiial S. S" dizia e~ 
xatamente isto que era para estarrecer a todos: tinha 
uma exportação de manganês da ordem de 108 milhões 
de dôlares- por aí assim- e há-90 dias-qUe esperava li
ce~ç2: da CAC?JC para realizar a exportação daquele 
prodUto. 

Depois, Sr. Presidente, eu ainda me referia que tempos 
atrás, quando o próprio Estado encontrou dificuldades 
para exportar o nosso açúcar, em face dos Estados Uni
dos oferecerem preço vil, e quase não querer importar o 
nosso produto, o nosso Ministério do Exterior naquela 
ocasião, orientado por um grande pernambucano, esse 
nosso Ministro tomou a peito a negociação do açucar 
brasileir_o,_mandou-se para a América Central, e não sei 
bem se até para a Âfrica, e colocou a bom preço todo o 
nosso produto, mostrando assim aos outros países que 
queriam sabotá-lo, que nós tlnhamos condições de um 
mercado livre com outras nações do hemisfério. 

Agora, Sr, Presidente e Srs. Senadores, volta o proble
ma do açucar. Sabemos o preço vil que está custando a 
saca do nosso produto. 

A própria CACEX ainda agora, Sr. Presidente, como 
Se lê num bem (und<l~entado editorial dq Jornal doBra .. 
sil, de hoje, o pensamento do Sr. Carlos Viacava, que diz 
exatamente isto: 

"De que se deve extinguir _o controle do Estado 
sobre algumas linhas de exportação, como a do açu~ 
car. E incompreensível, a esta altura, que ainda per~ 
maneça ativo um monopólio estatal sobre atividade 
tão tipicamente prívada." 

Sentimos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que a ativi~ 
dade privada deve ser estimulada pelo Estado, mas nun
ca obnubilada. porque sabemos do poder de barganha 
que o produtor e o operador comercial têm em colocar o 
seu produto no exterior. E diz mais Carlos Viacava: 

"O setor privado é muito mais eficiente do que o 
setor público, na opinião consensual dos que conhe
cem as relações econômicas internas no Pafs e na o
pfnião do Diretor da CACEX, mariifesiàda agora a
pós ter tomado íntfffiO cÕnf.atÕ com a vasta proble-
mãtica do comércio exterior brasileiro." 

"Sua opinião deveria pesar no sentido de induzir 
- O -governo a abai-ldonar as posições que ocupa no es~ 
- paço destinadO aos agentes privados dO processo e: 

conômicõ." 
A.go;ã chamo a atenção dos S~s. Senadores para, est~

parte que é importantíssima para o Governo Federal re-
fletir:- -- - -

No caso específico do açúcar, como em outros 
nos quais predomine a mesma sistemãtica mono
política-, a outo-rga de cotas se transforma em uma 
fonfe de privilégios e, em conseqüência, de cor~ 
rupção. 
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Ora, ceder privilégios não _s_e cede por qualquer coisa, 
cede-se mediante polpudas gratificações; é isso o que se 
sente e que está espelhado no pensamento do Sr. Carlos 
Viacava: 

"Onde há o poder discricionário de distribuif be
nefícios há necessariamente corrupção. Isto é inevi
tável aqui como em qualquer outro lugar. Domes
mo modo, dever-se-la eliminar o controle governa
mental das exportações de café não compreeendidas 
no sistema da OIC. Por que as exportações ex traCe
tas não podem ser livremente manipuladas pelos 
operadores privados do comércio exterior?" 

Logo em seguida vem um terceiro ponto em que o edi
torialista mostra a deficiência do Poder Público nii co
mercialização. Diz ele: 

"O Estado é, intrínseCa e irreVersiVelmente, inefiM 
ciente como operador económico. 

Sua função é política." 

Aí, então, eu retrocedo um pouco, Sr. Presidente, para 
falar sobre o problema do café. Acredita o Jornalista que 
aquele excedente da cota de contribuição à OIC poderia 
ser comercializada pelos operadores privados. _ 

A terceira parte deste editorí:d, reporta-se a: 

"Exemplos de ineficiência dO Estado, qualquer 
que seja o setor onde se proceda a análise, são os 
mais evidentes. Agora mesmo se presencia uma ope
ração ineficiente do IBDF, através da COBEC, na 
exportação das madeiras de Tucuruí." 

Aborda a maneira como essa madeira foi e eStá sendo 
transacionada, a preços vis, sob a alegativa de que se tra
ta de madeira desconhecida. Essa é a argUmentação que 
vamos ver mais adiante. Mas, nada díSso irlfluí. Os im
portadores compram toda e qualquer madeira, salvo 
uma pequena parte de madeira nobre para obras especí
fícas. Não e o caso dO compensado, qualquer madeira 
serve para fazê-lo. 

Então diz aqui: 

"Os operadores privados sabem que os preços 
das vendas já efetivadas pelo IBDF estão sensive!M 
mente abaixo das cotações iriternacionais, represen
tando transferências de rendimento para o exterior 
inteiramente injustifiCáVeiS.- A explicação de que a 
madeira brasileira é de"sConhecida no estrangeiro, 
razão pela qual há que lhe aviltar o preço, é por de
mais permeável. O comêrcio internacional de maM 
deira consome praticamente qUalquer-esíiêde, .. Có
nhecida ou não, salvo nos casos de aplicação muito 
específica, qoe representam parte irrelevante do 
consumo global. As aplicações ihCiustriais, como na 
fabricação de compensados, absorvem perfeitamen
te as espécies não classiffCad"as .como madeiras 
nobres." 

Então, nós estamos entregando a nossa madeira a um 
preço aviltante. Se ela fosse comercializada pelos opera
dores privados, isto de certo não estaria acontecendo. 
Na verdade a fusão do Estado deve ser política, cabe-lhe 
estabelecer normas destinadas a amparar o direito coleti
vo, e deixar que o setor privado realize os seus fins. 

Grande parte das difiCúdiideS átU.alS dO "Brásii advêm 
do crescimento imoderado do Es>.ado e de sua partici
pação excessiva na formação do produto. Basta ver o fa
moso déficit das estatais, respol'lsáve( em grande parte 
pela inflação, isso para se ter a idéia precisa dos malefí
cios provacados pela atrofia do setor privado da econo
mia brasileira. 

Por conseguinte, Sr. Presidente, eu achei pO-r bem, fa
zer estas observações em que estão, exatamente, cm foco 
o problema do açúcar, o problema do café e o problema 

da madeira de Tucuruí, produtos esses que estão sofren
do, digamos assim, o aviltamento nos seus preços e que, 
como acha a CACEX, todos esses produtos - afora a 

-cota do café para ã OIC ~ deveriam estar sendo comer
cializados por via privada, pelo produtor e pelo opera
dor privado. Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
(Muito bem! Palmas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
VIRG!LIO TÃVORA NA SESSÃO DE I3-I0-83 E 
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. VIRGILJO TÁVORA (PDS - CE. Para uma 
comunicação. Sem revisão ao orador.)- Sr. Presidente, 
Srs __ Senadores, pelo respeito que temos à publicação na 
qual inserida está a notícia, ou seja, a revista Visão, 

--achamos da nossa obrigação fazer um reparo ao seu nY 
40, de 3 de outubro de 1983, onde está estampado quan
to à falta d'água: ".A torneira seca do País- Nordeste". 

·Diz ela: 

Fortaleza: calamidade - Em outra caPital do 
Nordeste a situação é calamitosa. Contrariando a 
previsão do Senador Virgílio Távora (à épocã Go
vernador) feita em 1981, ao inaugurar o Sistema 
Pacoti-Riachão- "Quero ver Fortaleza reclamar 
de falta de á,gua até o ano 2000" -, a cidade passa 
por racionamento desde junho último. 

Sr. Presidente, a meia verdade é muito pior do que a 
inverdade. O sistema de abastecimento d'ágUa- P8.cotiM 
Riachào, de -Fortaleza. foí terminã.do em sua PI-imdra 
etapa em outubro de 1981, no auge da seca que há 5 anos 
assola a região. A afirmativa era verdadeira, apenas deiM 
xaram de acrescentar: "Desde que haja um inverno para 
encher os reservatórios". Reservatório, por mais possan
te que seja, sem um inverno que o tenha enchido, imM 
possível a ele é abastecer qualquer cidade. Pequeno detaM 
lhe, mas que justamente invalida toda a crítica feita. 

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

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
MARCO MACIEL NA SESSÀO DE I3-I0-83 E 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE: 

O SR. MARCO MACIEL (PDS_- PE. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, "A 
educação terá, por objeto, o pleno desenvolvimento da 
personalidade humana, o fortalecimento do respeito aos 
direitos do homem e às liberdades fundamentais; favore
cerá a compreensão, a tolerância e amizade entre todas 

-"aS rlaÇões e todos os grupos étnicos e religiosos ... " 
O trecho citado, extraído da Declaração dos Direitos 

do Homem -legítima expressão da consciência univer
sal - e\;idencia que a educação há de ser entendida 
como processo de informação, absorção do conhecimen
to e formação da personalidade, agindo sobre o homem 
concreto, inserido em seu meio e sistema de valores. 

Educação não se confunde, pois, com mera instrução; 
é processo mais global, do qual instrução seria a base na 
qual se apóia e harmoniza o organismo vivo do ple11o de
senvolvimento da personalidade. Neste há que conside-
rar, porém, duas faces: · 

A primeira diz respeito à progressiva integração do 
homem em seu meio social e cultural, indispensável a 
que se o atinja; daí por que devem os sistemas educacioM 
nais diferençar-se entre nações e regiões, segundo índoles 
e caracteres nacionais e regionais, ou formas diversaS de 
Civilização e culfura. 

Implica também considerar o desenvolvimento da per
sonalidade dentro de quadro abrangente do respeito ao 
homem, em todos seus valores intrínsecos e toda sua uniM 
versalidade - respeito "ao homem todo e todos os ho
mens", para aplicar a este caso magistral observação 
com que Paulo VI referiuMse à destinação do desenvolvi~ 
mento. 
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Apesar do longo caminho percorrido desde que Platão 
e Aristóteles, na Grécia do século V a.C., construíram os 
fundamentos éticos a partir dos quais viria a sedimentar~ 
se a filosofia da educação, verifica-se através da história 
que a evolução desse setor decisivo para a humanidade 

_deu-s_e de [orma assimétrica, e hoje estamos ainda distan~ 
tes de alcançar os objetivos que informam a Declaração 
dos Direitos do Homem. 

Em sua República, como também nas Leis, Platão 
considerava a educação doméstica e a vida familiar de 
certo modo prejudiciais à formação do "cidadão
gUarda" do Estado_ ideal -embora, ao fazêMio, procuM 
rasse talvez lançar bases sólidas em que se assentasse a 
responsabilidade do Estado na educação. Esparta levou 
tal preocupação ao paroxismo, edUcando seus jovens sob 
supervisão direta do poder: os homens preparavamMse 
para a guerra, às mulheres destinavam-se papéis de espoM 
sas e mães de guerreiros. 

Roma aproveitou grande parte das idéias helênicas 
sobre educação, e disseminou-as por seu vasto Império. 
Como na Grécia, surgiram escolas de gramática, retórica 
e fíloso-fia. A tirania que se estabeleceu durante o perfoM 
do imperial, porém, comprometeu parcialmente o esM 
forço iniciado nos tempos da RepUb!Tca romana. Tal siM 
tuação não-eitcontrOU meios de superarMse nos primeiros 
tempos do cristianismo, quando o ideal da vida monâsti
ca, despojada de tudo quanto não se ligasse diretamente 
à contemplação mística, relegou a plano secundário a 
cultura clássica e seus instrumentos de preservação, a 
educação entre eles. 

A partir do século XI -portanto em plena Idade MéM 
dia- começou o renascimento da educação. São fi"guras 
representativas desse esforço Santo Tomás de Aquino e 
Abelardo, dele resultando a fundação de universidades 
em toda a Europa Ocidental. O grande desenvolvimento 
cultural e artístico ocorrido ao final da Idade Média e 
infcio da Era Moderna, conhecido genericamente por 
Renascimento, representou, na realidade, desaguadouro 
e ápice do processo desencadeado nas universidades, 
mosteiros e centros de cultura disseminados na época 
medi.eval. 

Outro importante ponto de inflexão para o desenvoiM 
vimento eâucadonal foi a Reforma Protestante, bem 
como a reação consubstanciada na chamada Contra
Reforma, que teve seu ponto crucial no Concílio de 
Trento. De um lado, a Igreja resultante do cisma de LuM 
tero representOu papel impulsionador e modernizador 
da educação nos países que a adotaram; de outro, a Igre
ja Católica dedicou-se amplamente, sobretudo no sul da 
Europa, às atividades educacionais, do que é exemplo 
conhecido a atividade da Companhia de Jesus. 

Mais conhecida é a evolução que se registrou nos tem
pos modernos e contemporâneos. Não se pode esquecer 
o papel desempenhado por alguns dos mais célebres ho
mens de pensamento que o mundo já conheceu: Voltaire, 
Diderot e os "enciclopedistas" - ainda que muitos des
ses, Voltaire à frente. defendessem a idéia de uma edu
cação voltada apenas para as elites. Igualmente impor
tantes foram Rousseau, que conclamava ao reto,rno à 
simplicidade e à natureza; Kant, para quem o supremo 
guia da vida é a lei do dever, favorecendo, pois, o apelo à 
coerção como fundamental para a educação; e sobretuM 
do, no que tange à evolução educacional em si mesma, o 
suíço Pestalozzi, prig~eiro a defender a generalizaçãõ da 
instrução - não sem razão considerado por muitos o 
verdadeiro fundador da educação moderna. 

No ~rasil, a história da educação iniciou~se com acheM 
gada dos primeiros jesultãs; em 1549. Com o intuito de 
propagar a fé, os padres de Santo Inácio lançaram as baM 
ses de um vasto sistema educacional, que se expandiu 
com o avanço territorial da Colónia, e por dois séculos 
constituíram-se nos únicos educadores do Brasil. 

Aliás, já que bUscavam servir à fê, os jesuítas implanM 
taram sistema único, destinado a ensinar colonos e 
índios estabelecidos nas várias regiões do País. Com isso 
a cultura nativa foi pouco a pouco substituida pelas ideM 
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ias européias, o que viria a ter ·marcanteS conseqUências 
para a formaçào cultural do Brasil, em especial no con~ 
'cernente à educação~ 

É inegável, contudo, a obra civilizadora dos_ jesuítas, 
não apenas para a manutei"lção e desenvolvimento do en
sino como também para a própria integração do vasto 
continente que viria-a confoi'mar a Nação-brasileira. Tão 
importante f01 sua atuação que, em meados do século 
XVIII, quando Pombal os expulsou do Brasil, 
desarticulou-se por completo o sistema, que só se recupe
rou da desagregação e- decadência com a vinda da famíli;1 
real e a transformação da antiga Colônia em Reino Uni
do a Portugal. 

Para atender às necessidades da Corte que aqui sé ins
talava, O. João VI fez fundar várias instituições cufiurais 
que vieram dar novo impulso à educação, como a Im
prensa Régia, a Biblioteca Nacional, o Museu_e, sobretu
do, entidades de ensino supertor- Escola Naval, Escola 
Militar, de Medicina, de Agricultura, Economia, Quími
ca e Desenho TécnícO.Aíil<fa-qU:e nã.--iilaioria circunscri
tas ao Rio e à Bahia, essas escolas começavam a SUperar 
a limitação do ensino de humanidades e letras, vigente 
até então, marcando um período decísívo na evoluÇãO
educacional do País. 

Outra fase crucial foi a subsequente l proclamação da 
Independência e instalação do Império. Sob influência 
das idéias da Revolução Francesa, que se difundiram no 
Brasil desde a época da Inconfiência Mineira e encontra
ram guarida nas elites dirigentes da jovem Nação, 
falava-se em educação popular e discutia-se a dífi.tsão 
das escolas na Assembléia Consútuin-te. Uma lei de 1822 
-ano da Independência- estabelecia que se criassem 
escolas primárias em todas as cidades, vilas, povoados e -
escolas secund<lrias nas cidades e vilas mais populosas. 

Cedo, porém, o sistema sofreu uma quebra, antes mes
mo que se dispusesse de recursos para fazer cumprir a lei 
de 1822: o Ato AdicionaJ de I 834, porta rito no período 
regencial, também descentralizou o ensino bâsico, 
atribuindo-o à responsabilidade das províncias do Im
pério; passaram a coexistir, -portantO, dOis siStemas Cle -
ensino, um federal e um provincial, relativamente estan
ques, e enquanto no primeiro faltava a base de instrução 
fundament.al, o segundo carecia do complemento das es
colas superiores. 

De toda forma o ensino provinciãl COnseguiu, em 
grande medida, florescer através do desenvolvimento de 
escolas particulares, das quais são expoentes o Colégio 
Caraça, fundado em Minas pelos padres lazariStas, e o 
Colégio Pedro II, do Rio, Criado pelo próprio governo
central, ambos responsáveis pela formação de várias ge
rações de estadistas. 

Ob~erva-se que o ensino técnico e profissional, desde 
então, colocaram-se em segundo plano: apesar da tenta
tiva representada pela Escola de Artes e Ofícios, do Rio 
de Janeiro, fazia-se sentir o preconceito, do qual só a 
custo o País consegue libertar-se, contra os trabalhos 
manuais -e por extensão as profissões têcnicas- con
siderados desonrosos e desde então relegados em favor 
da instrução literária e retórica daS eiites. · ~ -

De tudo isso resultaria, na República Velha e, até cer
to ponto, ainda em tempos recentes, a marca de descon
tinuidade do processo educacional brasileiro. Oscilando 
entre o enfoque prioritário ao ensino básico oll à univer
sidade; indeciso entre a responsabilidade direta do Esta
do ou sua delegação à iniciativa privada; alternando 
apoios e desestimulas ao ensino religioso, sucederaffi-se 
normas legais e reformas do sistema educacional, sem 
que se conformasse, até os dias atuais, uma política coe
rente e adequada para o setor. 

Sr. Presidente, Srs: Senadores: 
Tenho consciência de que a educação é setor que en

frenta sérios p-roblemas não apenas no Brasil, mas em 
todO o mundo dividido por antagonismos e conflitos, 
quer entre concepções diferentes de Estado e sociedade, 
quer entre interesses contraditórios de nações ricas e 
pobres. 

Mesmo ·nos Estados Unidos, país de alto nível de está
gio dem-ocrático, defrontam-se os dirigentes com graves 
problemas no setor educacional. A ponto de afirmar, 
dias atrás; em suas conclusõ~, a Comissão_ Nacional 
sobre a Qualidade de Ensino, criada pelo governo, entre 
outras considerações altamente negativas, ser o "nível 
médio daS escolas o mais baixo dos últimos 20 ailos", 
"Pode_-se dizer -prossegue- que 23 milhões de ameri
canos são analfabetos ou semi-analfabetos e 13 por cento 
dos jovens com menos de 17 anos mal sabem ler e escre-

-ver". 
--- - --

Sabemos que no BraSil o problem-a~ 3.preseiüa~s-6 ainda 
mais preocUpante. Um dos mais ifustres estudiosos do 
aSSuriio, o eminente Senador João Calmon, disse, a pro
pósito, COI'!l a habitual_acuidade_. em recente discurso que 
pronunciou nesta Casa, que "entre as lutas prioritárias 
que devemos travar no País (encontra-se) o combate à ig
norância", para acrescentar,logo a seguir, citando o Es
tadista fia_ncês Raymond Poincaré_, que educação "deve
ria ser conSiderada problema número um, número dois, 
e número três do País". 

__ Ressalta-se, de pronto, que a Nação, infelizmente, ain
da está muito longe de resolver o grave problema do 
analfabetismo. Apesar de todo o esforço já realizado, 26 
por cento dos brasileiros encontram-se nessa condição, 
porcentagem que no Nordeste _atinge a alta cifra de 49 
por cento. _ 

Examinando o assunto, em perspectiva mundial, con
cluiu recente estudo da UNESCO que a crise econômica 
contribúiu para agravar. o quadro, em virtude de, cada 
vez mais, parcela meno-r de dotaçao ser alocada ao com
bate ao analfabetismo. Grave, contudo, é a observaÇão 
da referida organií:aÇãõ-lnterflaCiãnal de que, malgrado 
ser a América Latina, no Terceiro Mundo, o continente 
menos desfavorecido, tem o Brasil taxa de analfabetos 
superior à da região, que é de 20 p9r cento. 
- Além-dissO, mais de s_ete milhões de cria~ças na faixa 
de 7 a 14 anos ainda estão sem freqUentar a escola. 

Note-se, igualmente, que de 24 milhões de crianças 
com -idade inferior a sete anos, 22 milhões não tem ne
nhum atendimento pré-escolar. 

Adema_is, Nação em desenvolvimento, ainda não con
seguiu o Brasil encontrar sua própria Escola, não foi até 
agora ca-paz de produzir -sistema educativo eficaZ, ade
quado à sua realidade. 

Certamente é- esta uma das principais razões -pelas 
quais o sistema educaci"anal brasileiro apresenta fãih~s e 
defkiênCias _em tOdos os seus níveis- constatação dolo
r0$a por certo, mas não exagerada. As sucessivas refor
mas do ensino - inclusive a última consubstanciada na 
Lei n'i' 5.692, de 1971 -os estudos que se acumulam e, 
muitas vezes, não oferecem si::não reSultados tlniidos 
ante a magnitude do problema, refletem muito bem a 
inadequação, a insegurança e a reduzida eficácia da esco
la brasileira. 

.. O_Sr. Almir Pinto- Permite V. Ex• u,m aparte? 

O SR. MARCO MACIEL - Com prazer ouço V. 
Ex~. caro Senador Almir Pinto. 

O Sr. Almir Pinto- Nobre Senador Marco Maciel, 
admirou-me o percentual que V. Ex~ dá, no seu discurso, 
do elevado número de analfabetos e semi-analfabetos 
dos Estados Unidos, uma nação capitalista, uma nação 
forte, com um élevado número de analfabetos, me parece 
da ordem de 20% segundo V. Ex•, e mais uma percenta
gem de outros tantos por cento que não sabiam ler, eu 
Eião gravei bem. Se nós compararmos em relação ao Bra
sil, ou seja, se nós considerarmos os dois Brasis, o Brasil 
Sul e o Brasil Norte-Nordeste, se fizei-mcis uma Compa
ração com o Brasil-Sul veremos que não estamos numa 
situação muiÍo diferente ein relação aos Estados U,nídos. 
Naturalmente a parte desenvolvida e economicamente 
forte d_o Brasil não oferece aquele triste quadro do nosso 
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Nordeste_ pobre, sofredor, que aí está, e cada dia pioran
do mais, porque, uina situação de 5, 6 anos de calamida
de, as Crianças sem irem à escola, na verdade, há uma 
fuga natural pãra sobreviver, e daqui para a frente, tere
mos percentagem um pouco maior, mais defasada, do 
qUe-~ ãtllal de analfabetos, de crianças fora da escola. O 
probleffia da criança fora da escola é muito sério - jã 
não digo em todo o Território Nacional, mas no Norte e 
Nordeste principalmente. Homem do Nordeste, V. Ex• 
sabe que -Os pais não mandam a criança de 10, 11 anos 
mais para a escola. Não mandam porque precisam do fi
lho para o roçado, e a mãe, da filha para o trabalho do
méstico, para costurar, para bordar, etc. Assim hâ. essa 
fuga alarmante da escola. Essa fuga diminuiu durante 
cert_o tempo, quando Anísio Teixeira imS:ginou o "ensino 
-de artes industriais, aquelas escolas construídas anexas 
aos grupos-escolares, que hoje são as escolas de primeiro 
grau. De certa maneira houve retenção de crianças nas 
escolas, porque os pais achavam que nelas o seu filho 
aprenderia uma profissão e poderia trabalhar em cerâmi~ 
ca, em cipó, em madeira etc. As mães deixavam as filhas 
para aprender decoração, bordado, costura, etc. Entre
tanto depois que acabaram com o ensino de artes indus
triais -- coisa que nunca entendi - a fuga continuou 
crescendo nas escolas, principalmente nas do Norte e 
Nordeste brasileiro. 

o- SR. MARCO MACIEL- Nq_bre Senador Almir 
Pinto, acolho com muita alegria o aparte de V. Ex• O 
Relatório a que me-referi sobre a educação americana foi 
elaborado por solicitação do Secretãrio de Educação T. 
H. Bell, por determinação do Presidente Ronald Rea
gan. Têm cótno título "Uma Nação em Risco", tal a ex
tensão da crise que eles detectaram na natureza e na qua
lidade do ensino nos Estados Unidos da América do 
Norte, Nação que é líder do mundo democrãtico-eexibe, 
sob todos os aspectqs, inclusive no plano social, os mais 
positivos indicadores. Esse relatório chegou à conclusões 
extremamente negativas sobre o estãgio da educação nos 
Estados Unidos, e se converteu, por isso mesmo, não a
penas em tema de campanha por parte da Oposição, 
como também de preocupação por parte do próprio Pre
sidente Ronalrl Reagan. Tanto assim que ele fez questão 
de convocar a sociedade para que venha ajudar o Gover~
no na tarefa de_transformar a sociedade americana, atra· 
vés de uma revolução no processo educacional. 

Em verdade, isso que se passa nos Estados Unidos, se 
bem que grave, é muitas vezes mais grave-Se analisarmos 
a situação existente no País. V. Ex.• conhece bem os nú
meros e sabe quão elevada ainda é no Brasil não apenas 
a taxa do analfabetismo, como igualmente a taxa de eva· 
são e repetência, sobretudo no chamado ensino básico. 
Por- isso -cOnsideramos deva ser dada uma ênfase gover
namental, para que se transforme, significativamente, o 
quadro da educação em nosso País. De mais a mais, pa
rece existir no Brasil um hiato muito grande entre 
reconhecer-se a educação uma tarefa prioritária e a a
dação de medidas que convertam essa prioridade mera
mente retórica em algo concreto. Por isso que considero 
que deva haver não apenas uma tomada de consciência 
por parte da sociedade brasileira, como também a a
dação de providências mais eficazes por parte dos gover
nos, de modo especial do Governo Federal. 

Como tem defendido sempre com muita propriedade, 
o Senador João Calmon, está na hora de nos mobilizar
mos para modificar o quadro da educação em nosso 
País, sobretudo _quando se sabe que não se pode cogitar 
de um desenvolvimento auto-sustentado se continuar
mos a exibir tal situação no plano educacional. 

A sr• [ris Célia - V. Ex• me concede um aparte? 

O SR. MARCO MACIEL- Pois não, cara Senadora 
lris Célia. 

A Sr•_[ris Célia- Nobre Senador Marco Maciel, V. 
Ex• nos brínda esta tarde com magnífico pronunciamen-
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to em torno de assunto palpitante, assunto que interessa 
a nós todos brasileiros- a educação, __ Também eu, ~a 
minha curta passagem por esta CaSa, já trOuxe à trl6una, 
por duas vezes, e amanhã pela terceira vez, se Deus qui
ser, minhas considerações à cerca da educação nacional. 
V. Ex• bem coloca o problema brasileiro, embora os Es
tados Unidos estejam também em estado educacional de 
carência. É um atestado de que o Mundo inteiro vai mal 
em educação e de que o Mundo não está considerando a 
educação prioridade zero, um, dois ou três, conforme 
tem sido colocado pelo nosso Senador João Calmon, e 
por V. Ex• tão bem repetido. O Mundo está padecendo 
de problemas incríveis de guerras, de fome, de uso de 
drogas, etc., exatamente porque s-e-descuidou da edu~ 
cação. Mas, embora isso esteja sendo colocado em re-. 
lação aos Estados Unidos, a nós preocupa· o Brasil, a 
nossa querida Pátria, o nosso querido País, ainda com 
um índice elevadíssimo de analfabetismo e de crianças 
fora das escolas. 

O SR. MARCO MACIEL - É verdade. 

A S~ lris Célia - AiõOa oiltem comemorãvamos o 
Dia da Criança, mã.s, intimamente, sentíamos a tiúteza 
de saber que 7 milhões de crianças, de 7 a 14 anos, ainda 
não tiveram direito à escola; 10 milhões de crianças, de 4 
a 6 anos não tiveram direito à pré-escola, indispensável 
ao desenvolvimento biopsicos-social da Criança. Mã.s, V. 
Ex' coloca muito bem, quando diz que estamos ainda em 
busca de um modelo. Lembro-me que ontem, em um dos 
jornais que li, a universidade se autocontestava, e se 
auto-angustiava por não estar seguindo a sua linha de 
pesquisa e de produção de serviço. E, por que a universi
dade, que onera tanto o País, como ela mesmo reconhe
ce, levando grandes parcelas dos recursos, não se 
debruça sob o problema do modelo educacional brasilei
ro? Esse é um desafio -que V. EX~ está a colocar ao nosso 
alcance, qual seja, o de sugerir à uníversidade brasileira 
que se preocupe com os problemas educacionais do Bra
sil, que reflita sobre as diversas realidades brasileiras, 
que busque alternativas às soluções desse problema, de 
modelos educacionais, de modelos- de qualificação do 
professor da zona rural. E, temos que considerar não a
penas a quantidade de criai:tças, õ Que é grave; que estãO 
fora da escola, mas tambérii o que V. Ex• colocou, que 
grande parte das crianças estão dentro da escola sem re
ceber um ensino condigno c elas se evadem, e não _con
cluem, conforme a nossa grande Ministra da Educação 
teve a coragem de colocar ao público, não concluem o 
curso por evasão ou repetênCia. Então, esses são os 
problemas que devem preocupar os brasileiros, porque é 
da escola que sairão os·grandes dirigellfes, é na escola 
que se fortalecem o engenho e a arte e as grandes so~ 
luções do futuro País. Eu me congratulo com V. Ex' e -
fico tão feliz, como profess-ora·; em eStar aqui ouvindo a 
sua aula, a sua preleção, as suas orientações, e seu dis~ 
curso muito bem fundamentado. Parabéns, nobre Sena~ 
dor. 

O SR. MARCO MAC'IEL - Nobre Senadora lris 
Célia, eu quero, iniCialmente, agradecer, muito sensibili
zado e desvanecido, as referências que V. Ex• faz às pala~ 
vras que estou proferindo, sobre o problema edu_cacional 
brasileiro. Quero dizer que subscrevo, integralmente, as -
observações que V. Ex• vem de fazer, sobretudo porque, 
como salientou V. Ex~. além do grande número de 
crianças, infelizmente ainda fora da escola, tão grave 
quanto isso são as taxas de evasão e repetência, que ain
da se verificam na esCoJã. brasileira. Dados estatísticos, 
recentemente referidos pela Ministra Esther de Figueire
do Ferraz, apontam que, das mil crianças qUe entram na 
primeira sér1e do li' grau,-apenas 170 concluem o ensino 
bãsico. Isto é bem uma demonstração de que apenas 17% 
conseguem concluir o curso. O quadro se agrava ainda 
mais se formos olhar o desdobramento com relação ao 

cu-rso s-uperior. Por isso, quero dizer a V. Ex• que con
cordo com suas palavras quando insiste na necessidade 
de uma prioridade para o problema educacional brasi!êi
ro, de modo especial de uma mobilização ampla, que 
não envolva apenas instituições governamentais, mas 
que envolva toda a sociedade brasileira, a partir mesmo 
das lideranças comunitárias, inclusive do próprio empre-
Sariado brasileiro. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, uma rápida obser
vação da situação em que se encontra o ensino nacional 
poderâ ser útil, para que detectemos e compreendamos 
melhor seus pontos mais vulneráveis. 

No ensino de ]'i' grau percebe-se, de imediato, elevada 
proporção de mestres - abnegados mestres, em sua 
gmade maioria. a procurar compensar com dedicação e 
empenho us deficiências da preparação profissional -
sem formação adequada; na realidade mais da metade 
deles sequer recebem adestramento específico para o en
sino, no que se refere à chamada escola primária, en
quanto nos quatro anos subseqüéntes é comum o magis· 
tério ser exercido por leigos ou habilitados em licenciatu~ 
ra curtas - que geralmente não fornecem preparo sufi-

-ciente. 

O elevado número de educandos com classe é outro 
dos males que vitimam o ensino de l\'> grau, a que se so
m-am reduzido período letivo e insuficiente tempo mêdio 
que efetivamente se dedica à instrução. E: tambêm gran
de a porcentagem de evasão escolar, sobretudo após dois 
ou três anos de freqUência, nos quais dlficilmente conse
gue o aluno ultrapassar a primeira série - seja por ra· 
zões económicas de todos coriheddos, seja falta de estí· 
mulaS: capazes de teter o educarldo, 

Os programas de merenda escolar devem por isso ser 
apoiados, sobretudo nas áreas mais periféricas; istÕ pro
piciaria que muitas crianças passassem a freqUentar a es
cola, c evitaria que outras deixassem de fazê-lo por falta 
de um mínimo de condições alimentares. 

Nas classes oferei:idas às populações carentes, falta, 
por um lado, material eSColar em qualidade e quantidade 
adequadas, em contraste com as escolas freqüentadas pe
las camadas economicamente superiores - nessas há, 
não raro, desperdício e exagerada sofisticação. 

No ensino de 2~> grau ainda se observam altas taxas de 
evasão e· repetência, embora nele as deficiências sejam 
pouco menos gritantes, quer-porque se procura compen~ 
saras falhas do estágio anterior, quer pelo temor de con
duzir a clientela ao insucesso nos exames vestibulares. 

Nis~o, vale observar, reside um dos problemas deste 
nível: excessivamente preocupados em preparar para os 
testes que abrem as portas da Universidade, os mestres 
muitas vezes perdem de vista as finalidades mesmas da 
educação; o 21' grau perde o s_entido da harmonia, da 
continuidade do processo, gerando fundo descompasso 
que vai afetar a evolução futura do aluno. 

Quanto ao ensino universitário, - e não pretendo 
analisá-lo em profundidade o estudante que a ele conse
gue ascender é, via de conseqUência, vítima das dis· 
funções dos níveis anteriores; daí o- baixo nível geralmen
te exibido pelo corpo discente das escolas superiores bra
s"ileiras. 

O cõ"i'PO -docente por sua vez está sujeito, em grande 
porcentagem, a muitos e graves reparos, quer por defi
ciência de formação e apoio logístico-administrativo, 
Quer por constituir-se o magistério freqüentemente, em 
atividadc, não principal na vida profissional dós mestre"s. 

Ponto frágil na Universidade brasilefra é taffibém o 
Planejilmento deficiente, que acarreta uso inadequado 
dos escassos recursos disponíveis - materiais, financei
ros, h-umanos; erros de planejame_nto refletem-se, por 
exemplo, na localização inadequada da ca1npi universi
tário; na criação de novos cursos que não respondem à 
realidade nacional ou local; nas falhas administrativas, 
na imprópria gestão financeira, orçamentária e de pes
soal. 
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O Sr.- Fábio Lucena - Perinite V. Ex' um aparte? 

O SR. MARCO MACIEL - Pois não, c_om prazer 
ouço V. Ex.t, nobre Senador Fábio Lucena. 

O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador Marco Maciel, 
a importâncfã ·ao seu pronunciamento transcende às li· 
mitações do Congresso, porque se espraia por todos os 
segmentos da sociedade brasileira. Em 1967, há 16 anos, 
o escritor, o jornalista francês Jean Jacques Servan
Schreiber, tornou-se famoso no mundo todo com a 
publicação de um livro a que deu o titulo de "O Desafio 
Americano'', e que mereceu, em Língua Portuguesa, cer
ca de lO traduções. Nesse livro ele inclui um capítulo 
destinado ao chamado Relatório Denysson~ um relatório 
encomendado pelo governo dos Estados Unidos_ para 
que se detectasse, dentre os fatores proporcionantes do 
desenvolvimento social e econômico, aquele que fosse o 
fundamental, o primordial, o essencial, o prioritário em 
escala primeira. Denysson chegou à conclusão de que a 
educação é a infra-estrutura de todas as infra-estruturas 
desenvolvimentistas. E, em conseqüência, depois da pos
se do Presidente Roosevelt, o governo norte-americano, 
de dez em dez anos, começou a decuplicar o seu orça~ 
menta em educação. O mesmo não aconteceu com os 
países europeus. O mesmo escritor, num capítulo que ele 
intitula o gap, ao assinalar o fosso educacional existente, 
na época, entre os Estados Unidos e os pa[ses europeus, 
credita aos países europeus o fato de não terem dado o 
mesmo tr-ataiftentoâ educação que deram os Estados U
nidos. Por isso entraram numa espécie de fosso, num 
gap, não apenas educacional, mas de desenvolvimento, 
de toda a ordem, inclusive menciona o caso do inipério 
Britânico, que está perdendo toda a sua auréola de glória 
em-conseqUência do desãpl-eço dado ao processo educa
ciollãL Os regimes de força, com relação à educação, se 
comportam de duas formas: uns, incrementam a edu

. cação, como fato r de sustentação do próprio Estado -é 
a orientação que parte do Estado para garantir o sistema 
ou a elite no poder. POdemos dar o exemplo da Alema~ 
nha, de Hitler, dn itália~ de Mussoline, e da Rússia, de 
Sta!Tn. Um outro tipo de sistema de força só subsiste no 
poder, no poder só se mantém se minimizar Os fatores 

- dos quais depende o sistema educacinal. Foi justamente 
o que aconteceu ao nosso país, e se V. Ex• se der ao tra
balho- acredito que se tenha dado- de analisar a evo
lução das reservas orçamentárias destinadas ao setor e
ducacional, V. Ex• vai observar ascensos e descensos, ao 
longo dos últimos 20 anos, e vai desembarcar numa si

-tuação de quase estaganação - estagnação em termos 
percentuais - no que pertine à aplicação de recursos 
orçamentários para a eduCação. Então, no meu enten
der, fez parte do interesse do regime que se i115talou no 
Brasil, em 1964, manter a educação nesses níveis, a fim 
de que pela deseducação do povo brasileiro o regime, o 
sistema pudesse manter~~e no poder. Em conseqüência, é 
preciso haver uma revolu~o global, no processo educa
cional, e revolução global de hábitos, costumes_ e mu
danças no próprio sistema de poder, a fim de que possa
mos reencontrar esse fio histórico, no sentido de fortale
cer a educação nacional. Enquanto não se fizer essa re~ 
volução - revolução no sentido de transformação, não 
revolução no sentido de mudança pela força- enquanto 
não- se proceder a essa tránsformação profunda, nós não 
atingiremos, lamentavelmente, os objetivos a que V. Ex• 
pretende colimar no esboço do seu pronunciamento. 
Daí, nobre Senador, a necessidade de mudar tudo neste 
País, desde o Presidente da República até o contínuo da 
rrlais -remota- repartição municipal de nossa Pátria. 
Perda-me V. Ex• por tê-lo interrompido. -

O SR. MARC'O MACIEL- Nobre Senador Fábio 
Lucena, V. Ex• faz uma série de considerações sobre a 
problemática educacional no mundo e, de modo espe
cial, das dificuldades por que passa o setor educacional 
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em nosso País. Concordo com V. Ex•, quando diz que no 
País a prioridade para a educação tem oscilado. Temos 
tido momentos em que verbas mais significativas são a
locadas para a educação, e momentos em que o cresci
mento dos recursos orçamentãrio_s ficam aqtiéin das pró
priaS taxas de inflação observadas no nosso País. Mais 
recentemente, se quisermos falar somente da década_ de 
1980, durante o período em que esteve à frente do Minis
tério da Educação o General Rubem Ludwig, as -do
tações sempre cresceram bem acima das taxas_ de in
flação observadas em nosso País. Se não estOu-equivoca
do, em 1981, a inflação não tendo chegado à casa dos 
80%, as dotações consignadas para a educação atingiram 
um aumento, comparado com 1980, em torno de 135%. 
Agora, infelízmente, de fato, a proposta orçamentária 
para 1984 não parece privllegiar novamente a educação. 

O Sr. Fábio Lucena- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. MARCO MACIEL- Pois não, com piá.Z6r. 

O Sr. Fábio Lucena- Eu gostaria que V. Ex~ retificas
se o não parece, porque a proposta orçamentãria não be
nefiCia a educação. 

O SR. MARCO MACIEL - É verdade, não houve 
crescimento real, isto é, os recursos estão, inclusive-,
aquém dos consignados para este ano se considerarmos a 
expectativa inflacionária para o ano de 1984. Agora, o 
que nós esperamos, e neste sentido é que nós fazemos, 
neste instante, um apelo, é que o Governo_ federal, já que 
não contemplou, na sua proposta orçamentãria para o 
próximo ano, a Educação com os recursos necessãrios, 
procure compensar essa deficiência alocando mais signi
ficativamente recursos de outras fontes. Poderia 
lembrar, por exemplo, as dotações do FINSOCIAL. 
Espera-se, para 1984, que a arrecadação do FINSO
CIAL possa ascender a mais de um trifhão de cruzeifos. 
Se isso acontecer, eu acredito que se poderia alocar signi
ficativas parcelas desses recursos para atender às carên
cias do setor educacional brasileiro. Cito o FINSú
CIAL, mas nós podemos pensar, também, em outros 
programas, df! que dispõe o Governo fedei-ai. E, também 
-e por que não insistír-rifsso?- buscar, através de me
canismo indiretos, via tributação, por exemplo, incenti
vos fiscais, fazer com que o empresariado brasileiro pos
sa engajar-se de forma__mªis_OibcisiVa· no esforço pfira pro
mover a educação em nosso País. 

Faço questão de frisar que se nós não olharmos para o 
setor educacional, não seremos capazes de promover um 
desenvolvimento que atenda às nossas necessidades bási
cas, que seja estável e duradouro. Enquanto tivermos nú
meros significatiVos de crianças fora da escola, vamos 
continuar a gerar verdadeiros párias na sociedade e, con
seqüentemente, a criar enormes dificuldades para a pro
moção do progresso do nosso povo. 

Lembro que, o grande êxito da recuperação alemã e 
japonesa, no após guCfra, não se deveU~ aO- Plano -
Marshall. É certo que o Governo americano destinou 
vultosos recursos. Mas, a resposta que tanto a Alemanha 
quanto o Japão conseguiram dar foi porqUe havia Povos 
habilítados, preparados, cultos que foram capazes de fa
zer com que, no espaço de uma geração, 15 anos, voltas
sem àqueles países a ser líderes mundiais em Taxas de de
senvolvimento. Por isso, que-nunca é tarde em insistir na 
importância do desenvolvimento da Educação para o 
nosso País. 

A Sr• Iris Célia- Permite-nie V. Ex• um aparte? 

O SR. MARCO MACIEL- PoiS -Oão, ouço V. Ex~ 
com muito prazer. 

A Sr' Iris Célia- Quería hipotecar solidariedade a Y. 
Ex•, às suas palavras, às suas reivíndicações, fazer nossas 
essas palavras e essas reivindicações. Nossas, do povo 
brasileiro, nossas, das crianças que estão fOra da escOlã.; 
nossas. de todos aqueles que vêem a seletividade do siste-
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ma educacioi1al brasileiro. Nós admitimOs a seletividade 
que brote do educando, de uma educação melhor, de_um 
ensino melhor, mas a seletividade que se vê e que se sen~
te, que desprotege aqueles que também têm o direito à 
escola, a seletividade, em termos de oportunidade, essa 
não queremos ver. Por isso, hipotecamos irrestrit3_ soli
dariedade a V. Ex•, fazemos nOssas as suas palavras. 

O SR. MARCO MACIEL- Muito obrigado, Sena
dora Iris Célia, e aditando mais uma consideração às pa
lavras de V. Ex•, gostaria de dizer, que, de fato, um dos 
apanágios do regime democrático -é justamente o de asse
gurar a todos igualdade de oportunidades. As pessoas 
não são iguais, mas, pelo menos, deve ser preocupação 
de uma nação que pretende ser verdadeiramente demo
crática assegurar a todos igualdade de oportunidades. 
Isso somente acontece se nós assegurarmos as condições 
de instrução. Por iSso considero a educação, juntamente 
com a saúde, valores absolutos que não podem, conse
q-uentemente, estar submetidos a óticas restritivas, na 
alocação de recursos. 

Mas Sr. Presidente, Srs. Senadores referia-fie, há pou
co à inexistência de um ensino fundamental adequado à 
reafidã.de-brasileira.- Abordando a eduCação uniVersi
t.í!ria:, CoriSfata-se que ·a situação é ainda mais grave. 

Estou certo de que não exagero, nem mesmo assumo 
postura pessimista ao afirmá-la. Faço-o, inclusive, junta
mente com a Coordenadoria de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível SuperíOr (CAPES), do MinistériO da E
ducação e Cultura, responsável pela publicação de docu
mcm_to_sobre o tema do qual extraí o seguinte trecho: 

"A principal característica que deve revestir um diag
nóstico da Universidade é a coragem de reconhecer as 
múltiplas causas do iminente processo fãlimentar que a
meaça e-ssa instituição no Brasil, não uma falência mate
rial, mas sobretudo uma falência cultural, cientifica e in-
cluSive polítiCa." 

Em grande parte, creio que o -grave risco detectado 
pela CAPES origina-se do que poderia chamar falta de 
autenticidade da Universidade Brasileira, que apesar dos 
esforços já despendidos pelo Governo, com muitas e 
bem intencionadas medidas- algumas de amplo alcan
ce, como as que permitiram o grande incrementO de 
matrículas ocorrido sobretudo na década passada- ain
da não se encontrou a si mesma e até, em multas casOs, 
recusa inserir-se na realidade q_ue a cerca" pref~rindo 
ded[car-se a sofisticados programas de méritos científi
cos incontestáveis_, mas que não correspondem às neces
sidades concretas do povo ao qual a instituição deve ser
vir. 

Além -disso o- próprio incremento de matrículas, se 
teve louvável escopo de tornar a universidads.e acessível 
a parcelas mais amplas da população, resultou em perda 
de qualidade de ensino, como óbvios prejuízos para ó 
cumprimento da missão confiada à instituição. -- --

Eis, Sr. __ Presidente,- Srs-. Senadores, uma parcela do 
formidável conjunto de problemas que conforma o qua~ 
dro geral da educação brasileira. Constatá-los não é tare
fa difícil, pois pertencem ao dia-a-dia de todos nós e de 
cada cidadão -braslleifo. 

Mas, e suas causas? Seria correto, como às vezes se 
tem feito, lançar todo o débito à-conta do subdesenvolvi
mento e toda seu rol de disfunções e carências? 

Certo é que considerável parte desses problemas deve
se a causas exógenas ao setor educacional, ligadas, em 
primeii-á lugar, ao insuficiente e desequilibrado_desen
volvimento nacional- insuficiência que se manifesta no 
conjunto do macrossistema social e, de maneira exacer
bada, em setores essenciais como educação e saúde; dese
quilíbrio que se percebe com nitidez do ponto de vista de 
1,1ma injusta repartição interpessoal da renda e também 
Contrapõe, de forma igualmente iníqua, uma porção 
mais desenvolvida e dinámica a outra, vasta e popufós:i, 
que mal consegue sobrenadar num imenso oceano de 
pobreza. 
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Causa externa ao setor vamos encontrar também na 
recusa em conferir prioridade à educação, refletida na di
minuta porcentagem do Orçamento da União a ela con
s<i8:iada. A proposta orçamentária para 1984, como já 
tive oportunidade de me referir, é bem uma prova disso: 
me~o ocupando o segundo lugar, logo após o setor 
transporte, a função Educação e Cultura terá um cresci
mento inferior às taxas inflacionárias, ou seja, é quâ.se 
certo que, em termos reais, o MEC conte com menor vo
lume de recursos em 1983. Isto numa nação em que sete 
milhões de crianças entre 7 e_l4 anos estão sem escola, e 
na qtial o_ déficit de es-colaridade no Nordeste cresceu de 
42% em 1970 para 51% dez anos após. 

Permitam, no entanto, que me atenha aquelas que se 
localizam no próprio setor. 

Cito, em primeiro lugar, o fato inconteste de que ainda 
não conseguimos formular e pôr em prática soluções 
próprias e duradouras para a es_cola brasileira. Em gran
de medida o que logramos, após as diversas reformas a
través das quais tateamos longamente até perder de vista 
os objetivos fund-ameriia:ls, foi conformar um sistema e
ducacional falsamente eclético, fruto da fusão de infor
mações alienígenas não adequadamente assimiladas. 

Por isso não se poderia dizer, por exemplo, que for
mação insufiCiente ou distorcida de professores é a única 
causa de mã qualidade do ensino. Muitas outras causas, 
na verdade, estão além desse fenômeno, devendo-se refe
rir o fato de que os mestres formam-se para um exercício 
que pouco tem a ver com a realidade, não levando em 
conta a cultura e peculiaridades nacionais. 

Tal inadequação à realidadse nacional - isso, sim, 
causa importante dos males que afetam a educação no 
Pals - expressa-se, por exemplo, na existência âe -siste
ma de ensino uno e simplificado, diante de condições 
bastante diversificadas e complexas. 

Argumentar-se-ia, talvez, que a unidade do sistema se
ria requisito de integração nacional. Ainda que orienta
da por nobre ideal, tal afirmação repousa em grave equí
voco: integração não seria, jamais, nivelamento, padro
nização_de culturas que implicaria eliminar valores pre
sentes desde a formação do país; ao contrário, são as di
ferenças entre as regiões - cada qual com suas carac
terísticas próprias, marcadas por costumes, manifes
tações artfsticas e até mesmo modos e formas de 
expressar..:se na língua única, porém enriquecida por en

- tohações e outras peculiaridades próprias - qUe com
Põem' e identificam a nacic,nalidade. 

Disse, a propósito, Sua Santidade o Papa João Paulo 
II, em sua_ visita _ao Brasil: 

"A unidade cultural de um país geograficamente vasto 
como o vosso, e no qual se amalgamaram numerosas tra
dições e vârios processos históricos, não nasce de uma u
niformização_ da cultura; mas de uma pluralidade unifi
cada pelo respeito mútuo, pelo reconhecimento das pe
culiaridades culturais, pelo diálogo que enriquece, a uns 
com Os valores e as experiências dos outros". 

A afirmação do Papa é tanto oportuna quanto se sabe 
que, em: nOsso Pais, se tende, cada vez mais, a uma con
denável uniJorrfiização educacional, gerando desvanta
gens quer sob ponto de vista cultural, quer sob ponto de 
vista do p-rój:ti"ío desenvolvimento brasileiro. 

Pode-se daí depreender que a reCusa à regionalização 
do ensino ê prejudicial à unidade nacional, tendo o efeito 
de agravar, ao transferi-los para o campo da cultura, os 
desequilibrios entre as regiões. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores; 
Mesmo sem ter a pretensão de oferecer, nos limites 

deSte -pronunciamento, um quadro completo da edu
cação brasileira, creio que todos c.oncordarão em que o 
setor enfrenta, hoje, crise que deve merecer atenção prio-
ritária. · 

De que outra forma poderíamos lograr o aperfeiçoa
mento democrático- objetivo de todos nós e no qual vi
mos avançando com segurança nos últimos anos -
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como logrâ·IO se ternos cerca de 30 milhões de analfabe
tos? Não se pode falar em democracia numa sociedade 
em que a escola não seja instituição criadõra, atíva_e-per~ 
feitamente identificada com os problemas da com unida~ 
de em que se insere; e muitc/n'lenoi POdemos olhar com 
confiança o futuro enquanto somente 17 em cada cem a
lunos da primeira série chegam à oitava, e menos de dez 
conseguem passar ao segundo grau. 

O Sr. Alberto Silva - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MARCOS MACJEL- Pois não, com Pràzer, 
ouço o Senador Alberto Silva. 

O Sr. Alberto Silva- Creio que todos aqui presentes 
nesta tarde estão acompanhando o discurso de V. Ex•, 
por ser um tema da maior importância, Como bem enfo
cou durante todo esse discurso que V. Ex• faz, nenhum 
país pode se desenvolver se a sua base não for a edu
cação. V. Ex•levanta várias questões e diz que não há de 
ser num discurso que se possa colocar toda a enorme 
complexidade de ensino no País. Com muita justeza, V. 
Ex~ coloca o terna. Mas_ faz alguffias "Considerações às 
quais desejava dar aqui um testemunho. V. _Ex• diz que 
nem sempre é o prepará do professor que levaria a me
lhorar a qualidade de ensino. Eu diria a V. Ex~ que, in
clusive, a evasão escolar a que V. Ex• se refere, que no 
Nordeste subiu_de 45 ou 48 pari:!. 51%, dã um exemplo de 
que é possível fazer-se alguma coisa de positivo na edu
cação. Ao tempo em que era Ministro da Educação o ex
Senador Jarbas Passarinho, V. Ex• deve ter acompanha
do aquela reforma de ensino feita no País ... 

O SR. MARCOS MACIEL - A Lei n• 5.692. 

O Sr. Alberto Silva - Exatamente. Fizemos urna ex
periência, dentro daquela ótica, no Estado do Piauí. E 
começamos qualitativamente com o aprimoramento dos 
professores, para pÕdermos partir daí e consegúir algu:. 
ma coisa de positivo. Mas, nobre- Senador Mãrco Ma
ciel, V,. Ex• que foi governador e nafuralmente teve bas
tante cuidado em vários setores da Administração Públi~ 
ca, inclusive a educação, nós o sabemos, é importante-
que os governos ponham estímulo na educação. Por e-
xemplo: no nosso Estado, em que nós trouxemos para 
dentro das escolas enormes contingentes de alunos que 
não podiam freqüentá~las - e aí vai um dado que eu 
gostaria que fosse colocado no discurso de V. Ex•- por
que hã, em muitos casos, a imposSibílidade de_C$tudar, e 
cito alguns exemplos: o problema da farda, o problema 
do livro, . 

O SR. MARCO MACIEL- O problema da ffierenda 
escolar. 

O Sr. Alberto Silva - ... o problema da merenda esco~ 
lar, da mensalidade, etc. Então, o que nós ftzemos foi o 
seguinte: apesar de ser um Estado de recursos relativa
mente pequenos, o Piauí, nós resolvemos colocar grande 
parte das nossas disponibilidades financeirãs no ensino, 
que se traduziam em bolsas 8ralUit:is, porque hoje V. Ex~ 
muito bem sabe, as bolsas distribuídas pelõ Governo Fe
deral são insuJidentes para a-qu-ãti.trdãcfe-·ae-ãTUrlOS que 
existem. Hoje, i evasão nOf>íauí, pOr exemplo, que havia 
caído de35 para 10%, durante o tempo que eu tive a hon
ra de governá-lo, hoje, já voltou para os 35 ou 40%, p-or
que não só não há vaga nas escolas públicas, não se fize
ram mais colégios com as salas de aula necessárias, não 
se alocaram mais recUrsos para isso e as bolsas federais 
são ínsuficie"nteS. Então, eu CrCio que, a começar por um 
trabatho neste sentido, de _facilitar ao aluno o estudo, 
não lhe exigindo farda, não fazendo colno hoje que um 
livro do primeíro ano, de um ano anterior, não serve 
para o primeiro ano do ano seguinte; quer dizer, não hã 
pai de família que consiga educar os seus -filhOs ili base 
de pagar, como está. Eu creio que todos nós, nesta tarde, 

nos solidarizamos com V. Ex•, no sentido de que se en
contre uma saída. E creio que os governos estaduaís t~_m 
que entrar nessa batalha e escolher homens que tenham 
amor à causa da educação, porque sem amor neste cam
po não se faz nada, nobre Senador Marco Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL- Meu caro Senador Al
berto Silva, eu ouvi com muita atenção o aparte com que 
V. Ex~ me honrou. Quero dizer que, em verdade, concor
do com as observações que foram feitas. Sabe V. Ex~ que 
há_ muitos fatores que eu chamaria estranhos à própria 
escola, que fazem com que sequer a criança possa con~i~ 
nuar a- freqüelifái'~eSCõla. Em algumas áreas, sobretudo 
nas áreas mais pobres, nas periferias das grandes cida
des, na zona rural e sobretudo, por exemplo, nas .zonas 
rurais do Nort_e e do Nordeste que são aquelas de menor 
nível de desenvolvimento relativo, é freqüente vermos 
crianças deixarem de freqüentar a escolã. por falta. pri~ 
meiro, pela necessidade de atender _a imperativo de 
Sobrevivência da própria criança e de ;ua -família e às ve
zes até mesmo por não ter condições alimentares. Quan
do fui GovernadO; de Pernambuco, busquei dar uma ên~ 
fase muito grande aos programas de merenda escolar, 
porque entendia que este era uma das causas inibidoras a 
que o aluno freqüentasse a escola. Muitas e muitas vezes 
recolhiam depoimentos de professores e dirigentes de es
colas, _que crianç~s compareciam às aulas sem nenhuma 
alimentaç.?.o, s_em terem ingerido quaisquer tipos de ali
mentos_e mais, em muitos casos elas não suportavam as
sistir às aulas, desmaiivarn, ás vezes~ em plena sala de 
aula. Pois bem, dentro desse quadro temos que conside
-rar que há fatores estranhos - eu poderia dizer assim -
interferindo diretamente na administração rlo ensino. 
Além disso, V. Ex~ lembrou muito. bem a própria exigên
cia de farda, de livros e exigências outras com-O paga
mento de taxas, etc. Em síntese~. esta é uma matéria que 
exige uma ampla mobilização e sem a qual, efetiVamente, 
nós pouco poderemos fazer nesse plano. 

A Sr• Iris Célia- V. Ex.• me permite um aparte? 

.O SR- MARCO MACIEL- Pois não! Ouço mais 
uma vez .a-_n_~bre Senador~_fris Célia. 

A Sr• IriS Célia- CÕmo ex~Se;;retária -de Educação de 
um Estado pobre do Norte! e que_ sofr~ todos_ esses 
problcm<~s colocados aqui sobre o ensino: a pobreza, o 
estágio de desenvolvimento sócio-econômico, o próprio 
tipo de trabalho, 0:1 utilização do menor na força de tra
balho, porque considerado wna boca a mais, as distân
cias que a criança percorre na zona rural, quilômetros e 

- quilômetros em estradas lamacentas e ensolaradas, às ve
zes dormindo no mato, para alcançar uma_e:scola que só 
pode lhe dar de melhor um copo de leite, quando lá che
ga a merenda escolar. 

-o~s-R~ -MARCO MACIEL- Isso é verdade ... 

A Sr• lris Célia- Mas eu queria me referir, sobretu
do, a um aspecto que V. Ex' col_ocou: o m9deloeduca
CiOn<~l que -ainda me preOcupa. Nós eStarrlos ~um país 
continental de diversaS realidades e nem sei se temos s6 
dois Bi"asis. A realidade Amaiônica é um desafio muito 
grande. E me permífiria coloCar-um aspectO -que nos dei
xa muito preocupado, o aspecto legislativo do modelo 
educacional: com menos de dez anos com a Lei n~' 4.024, 
nós tivemos a Lei n» 5.692, sem uma prévia avaliação; se 
houve essa avaliação, não sei se foi levada em conside
ração a mudança do modelo. A verdade é que a Lei ni> 
4.024 f<~lava em ensino primário e esse ensino primârio 
correspondia às quatro séries iniciais de hoje. O ensino 
de 1~' grau, só_nessa fuixa foi impossível ser implantado 
em todo País, praticamente, com algumas exceções de lo
calidade, com professor não-titulado, Es:oa unanimidade 
nacional que nós temos, esse professor que merece todo 
o nosso respeito, o autodidata, mas na verdade ele pode 
trabalhar nas quatro séries iniciais e não é possível, não é 
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permitido no ensino de !9 grau. Criou-se com a Lei n~' 

5.692, um ensino de I Y grau de oito séries que in~~iste nas 
zonus rurais, do meu Estado, pelo menos. 

O SR. MARCO MACIEL- Na maioria dos Estados 
da Federação acredito. 

A Sr• lris Célia- E fala-se numa evasão do ]9 grau. 
Esse ]9 grau n-ão existe. Então, não se pode, às vezes, 
nem conside.rar saída,_ evasão, quando realmente ele não 
pôde completar, porque a escola não existe em oito 
séries. Deveríamos rever o modelo educacional brasilei
ro, considerar as regiões brasileiras e para cada região, 
para cu da localidade, para cada realidade deveria se defi
nir, na sua própria comunidade, dentro das suas possibi
lídades das suas necessidades, do seu meio cultural e dos 
seus aspectos culturais, um modelo educacional que pu
desse fazer o melhor possível por uma educação partida 
de objetivos, dirigida de objetivos e princípios norteado
res de uma política nacional, que fizesse valer as nossas 
tradições morais. religiosas e culturuis. E quero aqui dei
xar registrado, neste momento, o apelo do meu Estado, 
que pode riu ser da minha região, nesse sentido, de se ex
perimentar modelos udequados. Mas modelos que vies
sem de Já, que saíssem das suas próprias realidades, das 
suas próprias necessidadeS; e que nào fossem encomen
dadas a ninguém, e nem fossem feitos em gabinetes, de 
cimcr"para baixo. Talvez esse fos~e um dos caminhos para 
se encontrar a solução do problema educacional brasilei
ro. Muito obrigado! 

O SR. MARCO MACIEL - Pre:z'ada Senadora Iris 
Célia, eu concordo com V. Ex• quando insiste na regio
nalização do processo educacional. 

Aliás, recentemente, houve, em São PaUlo, em Simpó
sio promovido por órgãos de comu_nicaçào social, com o 
apoio do Governo do Estado, intitulado Educação SP-
2000, em que, numa de suas conclusões, defendeu maior 
autonomia pedagógica, administrativa e financeira nas 
escolas, sob a coordenação dos órgãos centrais para a
tender às necessidades da comunidade. E isso me parece 
e.Xti'émai:nente importari:te, sobretudo porque, como V. 
Ex~ salientou nós temos, dentro do Brasil, vários Brasis, 
e nós precisamos respeitar a vocação de cada região, até 
como forma de fazer com que o próprio desenvolvimP.n
to nacional ocorra de forma mais orgânica e mais ihte
grada. Por issO, concordO com. as observações de V. E11:• 
e oxalá nós possamos, como conseqaência de uma toma
da de consciência a esse respeito, chegarmos aos cami
nhos que nos levem a essas soluções. 

Mas, Sr. Presidente, educação, além de direito indivi
dual, deve ser também entendida como direito social, na 
medida em que a sabemos condição básica para o desen
volvimento, e inais ainda, para que o homem se capacite 
a assumir a cidadania - concepção que abrange desde 

--as potencialidadeS-do indivíduo à sua consCiência políti
ca (atuação do hOmem -sobre si mesmo e a sociedade) e 
sua ação produtiva (o homem agindo sobre o ambiente 
para sobreviver e progredir). 

Oportuna, por isso mes-ino, a iniciativa da Ministra 
Esther de Figueiredo Ferraz:, que vem de lançar a Cam
panha de Salvação Nacional da Educação, objetivando 
alertar a sociedade para os efeitos da crise económica 
sobre os sistemas de ensino. 

Crises, acredito, não podem levar a desconhecer a im
portância da educação ou a realizar cortes de recursos. 
Tenho afirmado _que tais momentos, por conta de mais 
aguçada consciência dos problemas existentes, devem 
ensejar possibifida"des de soluções e mobilização da so
ciedade em busca de saltos qualitativos, capazes de alçâ
la a novos patamarese:m sua progressão. É nos momen
tos de adversidade que se afirmam homens e povos for
tes, que·encaram os obstáculos como desafio a vencer, 
gerando a busca de soluções próprias. 

Até Adahl Smith, defensor empedernido da liberdade 
económica, considerava que as atividades educacionais 
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não· poderiam ficar Simplesmente a mercê das leis de 
mercado. Hodiernamente, tal entendimento se cristali~ 
zou a ponto de todos considerarem que é tarefa do Esta
do assegurar a todos, pelo menos, o ensino básic_O, 

Não podemos permitir, pOis, que o País perca oportu
nidades de avançar por carência de recursos para a edu
cação. Sería elevado demais o preço a pagar, e não pode
mos deixar tal herança às gerações futufaS. -

Está, portanto, na hora do Estado refluir de seu papel 
de Estado-Empresário -pãrã ciúilprir a sua fiiiição prec-r: 
pua: a de promotor do alevantamento das condições so
ciais, mormente na área da educação e da saúde. 

Precisamos, pois, sair do quadro da prioridade mera
mente retórica conferida à educação e passar para a
dação de efeiívas medidas que a tornme uma 'i'ealidade 
nos termos requeridCts pela Nação. ' 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, desejo, antes de encer
rar as minhas palavras, oferecer aO Governo e à Nação 
algumas propostas capazes de colocar a educação, de fa
to, como prioridade nacional. 

O Sr. Benedito Ferreira- V. Ex• permite um aparte?-

O SR. MARCO MACIEL - Com prazer. 

O Sr. Benedito Ferreira- Nobre Senador Marco Ma
ciel, quando cheguei, infelizmente, V. Ex• já desenvolvia 
o seu pronunciamento, mas, pelo que pude alcançar até 
aqui, V. Ex• desempenha o papel que realmente lhe cabe, 
não só como Senador dã República, mas como expefí
mentado homem público e, por acréscimo, um professor, 
um homem que realmente, sem nenhum trocadilho, fala 
de cátedra sobre o assunto. 

O SR. MARCO MACIEL - Muito obrigado. 

O Sr. Benedito Ferreira- Nobre Senador Marco Ma
cicl, o assunto, no Brasil, de instrução tem sido muito 
confundido com educação, porque, na realidade, eu já 
não tenho '}Otícias de escolas que eduquem; tenho notí
cias de escolas que instruem mal, faculdades que prepa
ram o doutor mas não preparam o indivíduo. E vejo, 
com muito pesar, que um dos poucos momentos de luci
dez governamental neste País- e, quando digo governa
mental, abrange todos _os poderes da República e, de 
modo especial, o Congresso Nacional, porque caixa de 
ressonância, mais do que caixa de ressonância, Casares~ 
ponsável de antecipar-se, não aos anseios momentâneos~. 
mas às necessidades do povo - eu verifico, com muita 
tristeza, que um dos poucos momentos de lucidez gover
namental deste País não foi levado a sério: foi quando o 
Governo ·federal, mais preCiSarrieO.te, parece-ine que- a 
Junta Militar no Govern_o, ou no caso, acho que já o Pre
sidente Médici, baixara um decreto que instituía a Edu
cação Moral e Civicã que, ·desgraçadamente, nunca saiu 
do papel. Aquele decreto é tão abr<ingente e ele foi tãO 
profundo na tentativa de furar o grande tumor que tem 
impedido o desenvolvimento deste País, um tumor que 
tem levado este País a esses descaminhos terríveis que va
mos enveredando cada vez mais por eles, que é a total 
deseducação, sobretudo, no que diz respeito à moral e ao 
civismo. Confesso a V. Ex' que precisávamos modificar 
a educação, ou, pelo menos, tirarmos esse· rótulo falso 
que aí está de confundirmos educação com instrução. V~ 
Ex• sabe muito bem, como sabem todos aqueles que nos 
ouvem, que a confusão do termo é, realmente, uma 
agressão muito séria. se- educar é eduzir, é despertar 
aquilo que há de bom, aquilo que hâ de latente, aquilo 
que chamamos de semelhança com Deus _que hã em cada 
um de nós intrinsicameitte, em cada indivíduo feitO à se-
melhança de Deus, essa seria a missão maior qu~ lamen
tavelmente, nem os país hoje estão tendo tempo ou mes-

mo muito interesse em fazê-lo, a pretexto de ver a novela 
de tele'lisão, a pretexto de atender compromissos sociais, 
outros porque são obrigados a ir para a fábrica ou para o 
cabo da enxada, mas o certo é que, infelizmente, est~ 
mundo de hoje não está se permitindo nem os próprios 
pais_eduzir os filhos, ou educar os filhos. Então, nós co
meçaremos por aí, por essa reforma de_ base, profunda, 
mudando o rótulo. Passamos a çham_ar Ministério .da 
Instrução, já -que a educação, nós temos qu_e confessar, 
até mesmo nos lares não vem podendo ser produzida. V. 
Ex_• abordou uma série de aspectos da questão. Nós não 
temos nos preocupado, ou pelo menos até aqui parece 
que não saiu nessa Casa, sequer uma tentativa de modifi
car, compatibilizar o nosso ano letivo com o nosso ano 
agrícola, razão a que eu debito uma grande evasão, a que 
V._ Ex• aludiu, -muito rapidamente, nesse aspecto da 
questão, homein experimentado que é. Mas, na reallda
de, não vejo como impedir que o agricultor, na épOca da 
colheita, não lance mão dos braços_dos filhos que estão 
na escola para acudir a colheita. Daí a necessidade de 
nós modificarmos. Mas eu creio até que nos próprios Es
tados, com a competência que têm de legislar sobre a 
matéria, poderiam fazer essa adaptação. Mas o certo é 
que até aqui nós todos temos estado acomodados, embo
ra- enxergando essa distorção. b pois, Senador Marcos 
Maciel, de qualquer forma, gratificante ver um homem 
do seu peso moral, do seu peso político estar tratando do 
assunto. Estar tratando e, sem dúvida alguma, buscando 
um Caminho, porquci dê todas as confusões: de todas as 
dificuldades que esse Pais, nesse verdadeiro cipoal que 
nós nos encontramos, eu não tenho dúvida alguma, 
achássemos um caminho certo para a educação, e, con
comitalitenieflte, cõmpatibHizando a instrução com as 
necessidades do mercado, com as oportunidades de tra
balho, pararíamos de jogar dinheiro que nós tomamos' 
emprestado a juros caros,jogarmos fora, preparando jo
vens, ou fingindo que estamos preparando jovens acadê
micos e bacharéis, para serem frustrados s_ociais, Porque 
sem opOrtunidade de trabalho. E, a par dessa compatibi
lização c-om o mercado, com essa regionalização que Y. 
Ex.' preconiza, mas, sobretudo, tenha V. Ex• a certeza de 
que, e creio que V. Ex• irá concordar comigo, m:ais do 
que a instrução, mais do c:jue o núffiero de _analfabetOs, 
porque nos analfabetos, muitas vezes, nós eiicontramos 
muita gente educada, muito mais proveitosa ao Pais e à 
famílíã do que muitos ilustrados que aí estão, ou apãren
teriiente ilustrados- não são sabidos·, mas são sábios
dai por que preocupa-me e eu gostaria que V . .Ex• pudes
se -concordar -c_omigo, mais do que a instrUção, Senador 
Marco Maciel, nós precisamos volver as nossas vistas e 
todos os nossos esforços no sentido de implantar nesse 
País uma ordem, ·eretiv<imente, de eduCação. Muito obri
gado a V. Ex• 

O SR. MARCú MACIEL --Agradeço, meu caro Se
nadai B"enedito Ferreira, o ap<ifle de V. Ex• e, que'ro di
zer que subscrevo, integralmente, as manifestações que 
V. Ex• vem de: fazer. 

Mas, Sr. Presidente e Srs. Sena.doreS, Cu me permitiria, 
como afirmei-anteriormente, trazer à consideração de V. 
Ex's algumas medidas que, a meu ver, seriam necessárias 
para que a educação venha a ter o papel de destaque na 
sociedade brasileira de nossos dias. 

Entre a-s- medidas que eu susCitaria, gostaria de 
lembrar as seguintes: 

l. Alocação suficiente de recursos, à área de edu
cação, mobilizando toda a estrutu.ra do poder público 
para a tarefa de reverter a grave situação do setor. O 
ideal seria quci, ao lado dos crescentes recUrsos dos pode
res públicos- União, Estados, Municípios- se mobili
zasse também, mais intensamente, a iniciativa privada. 
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2. Destinação de maiores recursos às porções do ter· 
ritõriO naCional que- apresentam condições mais pre
cárias - o Norte_, parte do Centro-Oeste e, em especial, 
o Nordeste. 

3_, Revisão do sistema tributáriõ, de modo a permitir 
que os municípios e Estados possam efetivamente assu
mir a responsabilidade pela educação fundamental que 
se lhes atribui. 

4. Efetívo cUmpfilnento à -Obrigatoriedade constitu
cional de es.coladd_ade gratuita para a faixa etária de sete 
a 14 anos, mediante movimento de caráter naciõnai ca
paz de saldar o que, muito propriamente, a Ministra 
Esther de Figueiredo Feiraz chamou de "dúvida da 
União para com a sociedade brasileira". Para isso, já 
lembrava Carlos Maciel, "é preciso ordenar a ação, para 
mãiOr eficiência". É de considerar-se que é justamente 
nesta faixa que o nosso sístema educacional perde mais 
de 50% de seu contingente, daí a reclamada prioridade 
para esta providência. 

5. Sistematização do processo de qualificação e aper
feiçóâmento profisSional do pessoal docente, mormente 
para o magistério da primeira à quarta série e, com ênfa
se especial, no Nordeste do País, onde são mais graves os 
problemas; nessa mesma faixa, que se proporcione me
lhoria salarial pari os professores ainda os hã, em re
giões mais carentes, percebendo salários entre um c cinco 
mil cruzeiros. · 

6. Estímulos,' por todos os meios disponíveis, a que 
se garanta e aprofunde a participação das comunidades 
diretamente interessadas no planejamento e gestão das 
atívidades educaciorlais. 

7. Fortalecimento das estruturas municipais de edu
cação, responsáveis- mais diretas pela educação básica, 
por força inclusive da. Lei n'? 5.692, de ll de agosto _de 
1971 (parágrafo único do artigo 58). 

8. Apoio à formaç~o de grupos de pesquisas, sobre
tudo nas universidades e voltados para as próprias re
giões em que se situam, sobre os problemas da educação 
-já que tem enorme importância a geração de uma pe· 
dagogia basihirmente vinculada às condições concretas 
de cada região. 

Todas essas proposições, Senhor Presidente, Senhores 
Senadores, creio oportuno repetir, devam considerai-sC: 
dentro de um quadro- nacional que configure efetivo en~ 
tendimento do papei da educação - inais que priori~ 
tãrio, essencial para o desenvolvimento nacional. Essen
cial porque, no dizer de Dilthey, relaciona-se intimamen
te com os elementos que constituem a vida social; essen
cial também porque, conforme afirma Krieek, é função 
básica da sociedade, porquanto assimilação típica dos 
seus membros às normas e ordenações da comUnidade; 
essencial, em suma, porque dela depende o próprio aper~ 
feiÇoamento democrático do Brasil. 

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

PORTARIA 
N• 4-7,. DE 1983 

O Diretor-Geral, no uso das atribuições que lhe confe
re o artigo 215 do Regulamento Administrativo do Sena~ 
do Federal, resolve designar Antonio Carlos Simões, As
siSsor Legisllftivo, Übaldo Gonçalves, Técnico Legislati
vo, e Mário Sér8:ío da Silva Martins, Técnico Legislati
vo, para, sob a presidência do primeiro, integrarem a 
Comissão de Sindicância incumbida de ~urar os fatos 
constantes no Processo n'? 009226834, nos termos do arti~ 
gO 481 e-§ -~9-do Regulamento Administrativo. 

Senado Federal, 13 de outubro de 1983".- Almam No
gu~lra da Gama, Diretor-Geral. 




