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SENADO FED·ERAL 

I- ATA DA 184• SESSÃO, EM 30 DE SE
TEMBRO OE 1985 

1.1- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 -Mensagem do Senhor Presidente da Re
pública 

Submetendo à deliberação do Senado a escolha de 
nome indicddo para função cujo provimento depende de 
sua prévia aquiescênciã: -

- N"' 223/85 (n"'476j85 na origem), referente à eS
colha do Sr. Sérgio Fernando Guarischi Bath, Minis
tro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, 
para exercer a função de Embaixador do Brasil junto 
à República do Suriname. 

1.2.2 - A viso do Ministro Chefe do Gabinete Civil 
da Presidência da República 

- N"' 650(85," agradeceiido o-e-nvio, ao Arquivo da 
Presidência da República, de cópia autenticada da 
Resolução n'~' 78, de 1985, bem como do Relatório da 
Comissão Especial do Senado destinada a examinar e 
avaliar os fatos relacionados com- as denúncias do 
Jornal O Estado de S. Paulo sobre os acordos entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e a Polôw 
nia, dos depoimentos e documentos. 

1.2.3- Pareceres encaminhados à Mesa 

1.2.4 - Comunicação da Presidência 

Recebimento das Mensagens nO?s 224 e 225/85 (nPs 
477 e478j85, na origem), pelas quais o Senhor Presiw 
dente da República, solicita autorização do Senado 
Federal, para que as PrefeitUras Municipais de Angra 
dos ReiswRJ e Várzea Grande-MT, possam contratar
operações de crédito, para os fins que especificam. 

1.2.5- Discursos do Expediente 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- jlstudos 
que estariam sendo levados a efeito pelo Minlstério 
da Fazenda e pela SEPLAN, com vistas à elevação 
da carga tributária do setor agro pecuário. 

SUMÁRIO 

SENADOR VIRG{L/0 TÃVORA, como Líder
Aumento da Assistência Oficial ao Desenvolvimento 
- ODA, do Governo do Japão, d~rante o período 
de 1986 a 1992, segundo o Boletim de Informações da 
Embaixada daquele país. 

SENADOR ODACIR SOARES- Implantação 
do programa de transporte de passageiro de baixa 
renda da Amazônia e criação da HIDROBRÁS. 

SENADOR OCTÁVIO CARDOSO-Indagando 
da Presidência sobre o uso da palavra por cessão.' 

O SR. PRESIDENTE- Resposta à indagação do 
Sr. Octávio Cardoso. 

1.3- ORDEM DO DIA 

-Projeto de Lei do Senado n<~257 /85, que estabe
lece a obrigatoriedade do cadastramento dos doado-
res de sangue, bem com·o a realizaç-do de exames labo-
mtoriais no sangue Coletado, visando prevenir a pro
pagação de doenças, e dá outras providênCias. (Em 
regime de urgência~) Discussão adiada. 

-ProjetO de Lei da Câmara n.;> 50/81 (nP 
2~048/79, na CaSa de origem), que dã nova redação 
ao§ 2<:> do art. 458 da ConSolidação das Leis do Tra~ 
bulho, aprovada pelo Decreto~lei n<~ 5.452, de )Q de 
maio de 1943, dispondo sobre o fornecimento de 
transporte para o trabalhador. Votação adiada poc 
falta de quorum. 

- Projeto de Lei da Câmara nP 183/84, (n9 
160/83, na Casa de origem), que altera a relação des
critiva das rodovias do Sistema Rodoviário Federal 
do Plano Nacional de Viação, incluindo a "Rodovia 
de Integração SUl-Centro-Oeste". Votação adiada 
por falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara nP 64/85 (nP 
5.078/85, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que dispõe sobre a reestru
turação da Defensaria de Oficio da Justiça Militar, e 
dá outras providências. Votaçlío adiada por falta de 
quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara nP 85/85 (n'<'4.965, na 
Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente 

da Repúb"lica, que dispõe sobre a aplicação do dis
posto no art. 29 da Lei n"'6.1~5._de 11 de dezembro de 
1274, que dispõe sobre o reg]niefUrídico dos Servido
res Públicos Civis da adminiStração· federal e das auw 
ta.rquias federaiS, e dá outras providências. Votação 
adiada por falta de quorum. 

-~Projeto de __ Lei d_a Çâmara n~ 89/85 (n~ 
4.869/84, na Casa de origem), que autoriza o Poder 
EXecutivo a estender aos Servidores do Serviço Fede
nll de Processamento de Dados - SERPRO os be
neficias previstos no art. 3~ da Lei nP 7.025, de 8 de 
setembro de 1982. Votação adiada por falta de quo-
nun. 

-Projeto de Lei do Senado n~ 81/84- Comple
mentar, que revoga o§ }9 do art. !06 da Lei Comple
mentaT n~> 35, de 14 de niarço de 1979, alterada pela 
Lei Complementar n0?37, de 13 de novembro de 1979. 
Votação adiada por falta de quorum. 

- Re_querimento n~' 321/85, solicitando a trans
crição, nos Anais do Seiútdo, da Ordem do Dia bai
xudu·pelo Ministro do Exército por ocasião do .. Dia 
do SoldadO". Votaçilo adiada por falta de quorum. 

-Requerimento n~' 340/85, solicitando a trans
crição nos Anais do Se_nado Federal, do editorial inti
tulado "Em Defesa do Congresso", publicado no 
Diário do Congresso Nacional. Votaçio adiada por 
falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n~' 73/85 (n9 
5.390/85, na Casa de origem), que dispõe sobre a 
criação de cargos no quadro permanente do Tribunal 
Superior Eleitoral. Votaçilo adiada por falta de quo
rum. 

-Projeto de Lei do Senado n'i' 62/81, que dispõe 
sobre a cobrança de contas de energia elétrica, água, 
gás e telefone, ,Pelas empresas concessionárias de ser
viços públicos e dá outras providências. Votação 
adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n_9 267/83, que dispõe 
sobre u não aplicação dos regulamentos disciplinares 
nas Forças Armadas aos casos que especifica, Vo
tação adiada por falta de quorum. 
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LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS 

Diretor-Geral do. Senado Federal 

JOSÉ LUCENA DANTAS 

Diretor Executivo 

JOÃO MORAES DA SILVA 

Diretor Administrativo 

MÁRIO CÉSAR PINHEIRO MAIA 

Diretor Industrial 

PEDRO AlVES RIBEIRO 

Diretor Adjunto 

- Projeto de Lei da Câmara n9 100/83 (n"' 
2.971 f80, na Casa de origem), que cria a Junta de 
Conciliação e Julgamento de Cotia, no Estado de São 
Paulo, e determina outras providências. Discussio 
encerrada, ficando a votação adiada por falta de quo-
rum. 

-Projeto de Lei da Câmara n"' 33/85 (n'i' 
t .550/83, na Casa de origem), que declara feriado na~ 
cio nu! o dia 20 âe- novembro, já celebrado "Dia~a
cional da Consciência Negra pela ComUnidade Afro
Brasileira". Discussão encerrada, ficando a votação 
adiada por falttl de quorum. 

1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia 

-SENADOR MOACYR DUARTE -Conferên
cia do Dr. C;lmilo_ Calazans~ Presidente do _B.â.n.cp _ _Q:o __ 
Brusil, no seminário de administradores daquele ban..,_ 
co. 

SENADOR OCTÁVIO CARDOSO - Arligos 
veiculados no Jornal do Brasil a respeito do plano de 
reforma ugrária proposto pelo Governo. 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 
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Tiragem: 2.200 exemplares. 

SENADOR A_l,._BERTO SILVA -Apelo em prol 
da utilização de adítivo para transformação do álcool' 
em óleo diesel. 

SEI'rADOR LOURIVAL BAPTISTA -Solenida
de de lançamento da pedra fundamental da sede da 
Fundação Hilton Rocha. 

1.3.2- Designação da Ordem do Dia da próxima 
sessão -

1.4 -ENCERRAMENTO 

2- RETIFICAÇÃO 

Ata da I~ Reunião, realizada em 6-9-85 

3- ATOS DO PRESIDENTE 

N5'S-225-e-:226~ -de 1985 

4- MESA DIRETORA 

S ~LIDERES E VICE-L·IDERES DE PARTIDO 

6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PER-
MANENTES 

r--SUMÁRIO DA I• REUNIÃO,
REALIZADA EM 6-9-85 

Retificaçio 

Na publicação do sumârio feita no DCN 
(Seção II) de 7-9-85,_ na página 3233, 1 ~ colu
na, no item 2.2.1 - Ofícios do Sr. 19-
Secretários da Câmara dos Deputados: 

Onde se lê: 
- Emenda da Câmara ao Projeto de Lei do 

Senado nl' 166/79"(nl' 2.833/80, naquela Ca
sa), que altera' o titulo da Seçào IV do Título I 
da Parte Especial do Decreto-lei n~' 2.848, de7 
de dezembro de 1940, Código Penal, e acres
centa ptlrúgrafo ao seu art. 154. 

Leia-se: 
-Emenda da Câmara ao Projeto de Lei do 

Senado n? 244/79 (nQ 2.833/80, naquela Ca· 
sa), que altera o título da Seçào IV do Tltulo I 
da Parte Especial do Decreto-Lei nl' 2.848, de 7 
de dezembro de 1940, Código Penal, e acres
centa parúgrafo ao seu art. 154, 

A ta da 184~' Sessão, em 30 de setembro de 1985 

3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

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

Altevir Leal - Fábio Lucena- Raimundo Parente 
- Odacir Soares- A!oysio Chaves- Gabriel Herm~ 
-Alexandre Costa- AJberto Silvu- HelvídiQ _Nunes 
- César Cais - Virgílio Távora- Moacyr Duarte ~~~ _ 
Humberto Lucena- Aderbal Jurema- Lourival Bap
tista - Heráclito Rollemberg - Jutahy Magalhães -
Lomanto Júnior- Lu_iz Viana- José Fra,gelli- Octa
vio Cardoso. 

O. SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de pre
sençu acusa o comparecimento de 20 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos· nossos trabalhos. 

O Sr. !9-Secretário procedeiá à leitlirã do expediente. 

f. ~id~_o seguinte 

EXPEDIENTE 

l\1ENSAQJ;M 
Do &mOO r -PieSideRte ·ai RepUblica, submetendo à deli

berãÇãõ -ao Sinild:Oa escorlia dedOme"lddicado Para função 
cujº_ provif!Jento depende ~e sua prévi_~ a_qu_iescência: 

MENSAGÊM 
N• 223, de 1985 

(N9 476/85, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Fede
ra!: 

Qc_"çgnfQ_JJ1!~9"~9~ cop:~ o art. 4f, item lf!1 da Consti
tuição Federal, tenho a honra de submeter à aprovação 

de Voss~s Excdêucias a escolha, que_desejo fazer, do Se
nhor Sérgio Fe_rnundq_Quarischi Bath, Ministro de Pri
meira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a 
função de Embaixador do Brasil junto à República do 
Suriname, nos termos do§ 21' do art. 25 do Decr.eto nl' 
89_.766._ de _7 _de junho de 1984. 

Os mérilos .do Embalxador.Sérgio Fernando Guaris
chi Ba.th, que me induziram a escolhê·! o para o desempe
nho dessa elevada função, constam da anexa informação 
do Ministério d:.J-s_.RelaçQes Exteriores. 

Brasília, em 27 de setembro de !985. -José Sarney. 

INFORMAÇÃO 

Curriculum Vitae 

SERGIO FERNANDO GUARISCHI BATH 

Rio de Junciro- RJ, 11 de novembro de 1931. 

Filr.o. ç!c Edgar ~-ugêDio Bath e Mercedes Lydla Guaris
chi Bath. 
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Curso de Preparação à Carreira _de Diplomata, IRBr. 
Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas, IRBr. 

Curso de Economia, Universidade de Georgetown, 
Washington. 

Diretor-Executivo-Suplente-Temporário do_ BID, 
1963, l964 e l965. 
Diretor-Executivo-Adjunto-Temporário do FMI, 1964. 
Subsecretário de Cooperação Económica e Técnica In
ternacional, Ministério do Planejamento (SUBIN), 
l968/71. -
Coordenador do Departamento de Economia, IRBr, 
1970. . . . . . . -
Conferencista de História_ da Di pio macia Brasileira e 
Instituições Diplomáticas Brasileiras, 1976/77, na UnB. 
Professor de Prática Diplomática 11 (1975), Organização 
e Métodos do MRE (1976/79) e História Diplomática 
do Brasil (1976/79), no IRBr. 

Terceiro-Secretário, 9 de dezembro de 1954. 
Segundo-Secretário, antiguidade, 24 de outubro de 1961. 
Primeiro-Secretário, merecimento, 31 de dezembro de 
l966. 
Conselheiro, merecimento, I<> de janeiro de 1973. 
Ministro de Segunda Classe, merecimento, !9 de janeiro 
de 1975. 
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 12 de de
zembro de 1979. 

Assistente do Secretário-Geral, 1961. 
Assistente do Chefe do Departamento Econômico e 
Consular, 1961. 
Assistente do Secretário-Geral-Adjunto para a Europa 
Oriental e Ásia, 1961/62. -
Chefe da Divisão de Produtos de Base. 1974/75. 
Diretor do Inslituto Rio Branco-, 1975/81. 
Tóquio, Terceiro-Secretário, -T957 /59. 
La Paz, Terceiro-Secretário, 1959/61. 
Washin~ton, Segundo-Secretáriõ, 1962/65. 
México, Segundo-Secretário, 1965/67. 
México, Chefe do SEPRO, 196:Sj67. 
México, Encarregado de Assuntos Tecnológicõs e 
Científicos, 1966/68. -
México, Primeiro-sec·retá riO~f967 /68. 
México, Encarregado de Negócios, 1966; 1967 e 1968. 
Roma, Primeiro-Secretário, 1970/73. 
Roma, Conselheiro, 1973/74. 
Roma, Encarregado de Negócios, 1973 e 1974. 
Ku ala-Lum pu r, Embaixador, 1981/85. 

I Reunião Latino-Americana de Técnicos em Oleagino
sos, Rio de Janeiro, 1956 (repreSentante do Departamen
to Económico). 
I Período de Sessões do Comitê de Corriércio, CEPA L, 
Santiago, 1956 (membro). 
Reunião Regional do GATT, Satltíago,-1956 (coordena
dor\. 
Organização de "StUnds" do I.BC no Japão, 1959 (coor
denador). 
Exposição de Arquitetura Brasileira, Fukuoka e Sendai, 
1959 (encarregado da montagem). 
Conferência Internacional de Pesquisas Educacionais, 
Tóquio, 1959 (observador). 
Missão Especial às solenidades de posse do Presidente da 
Bolivia, 1960 (membro). 
Exposições sobre o Brasil em Cochabamba e Sucre, 1960 
(coordenador). 
III Reunião do Comitê P_reparatório da UNCTAD, 
Nova Iorque, 1964 (membro). 
Negociações com os países do ·~club.e de Haia", para o 
reescalonamento da dívida externa do Brasil, Paris, 1964 
(membro). 
XL VIII Sessão Anual da "lnternational Executives As
sociation", Nova Iorque, 1965 (observador). 
III Reunião do Comitê Prepàraiório di:i UNCTAD, 
Nova Iorque, 1965 (membro). 
XXXII Convenção Bancária do México, 1966 (observa
dor). 
II Reunião da CECLA, México, 1966 (delegado). 
Reunião de Bolsas e Mercador de Valores da América, 
México, 1966 (observador). 
IX Resenha Mundial de Festivaís Cinematogrâficos; 
Acapulco, 1966 (representante-suplente). 
XXXIII Convenção Bancária do México, Monterrey, 
1%7 (observador). 
VI Feira de Léon, México, 1967 (representante). 
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Reunião da CIEN, Oaxtepec; 1967 (observador). 
Comissão Nacional da Bacia do Prata junto ao MRE, 
1968 (representante do Ministério do Planejamento e 
Coordenação Geral). 
Reunião da CECLA, Santo Domingo, 1968 (membro). 
I Grupo de Trabalho, de nível têcn~co, da I Reuni~o 
sobre implicações financeiras do ProJeto de Integraçao 
Econômica da América Latina, México, 1968 (delega
do). 
Reuniões da CECLA, Santiago e Vifia dei Mar, 1969 
(membro), 
I Reunião Extraordinária- e lli Reunião Ordinâria de 
Chanceleres dos Países da Bacia do Prata, Brasília, 1969 
(membro). 
II Reunião da Comissão Econõmica mista Brasil-Japão, 
Rio de Janeiro, 1%9 (representante do MRE). 
Grupo de Trabalho para o estudo de novo sistema inter
trtinisterial de utilização da Cooperação Técnica Interna
cional, 1969 (membro). 

-o:5-rni-sSào ôe Comércio com a Europa Oriental junto ao 
MRE, 1969 (representante do Ministério do Planejamen
to e Coordenação Geral). 
Conselho Consultivo da Superintendência da "EXPO 
72", junto ao MIC, 1969 (meni.bro). 
Gr"upo de Trabalho lnterministerial para preparação da 
posição do Brasil na CECLA, no CIES e entendimentos 
bilaterais com os EUA, junto ao MRE, 1969 (membro). 
II Reunião da Comissão Luso-Brasileira, Rio de Janeiro, 
1%9 (membro). 
ComisSão de ASsuntos Internacionais jun.to ao MEC, 
1969 (representante do Ministério do_ Planejamento e 
Coordenação Geral). 
Comissão de Empréstimos Externos, Rio de Janeiro, 
1969 (membro). 
Grupo de Trabalho de estudo da participação financeira 

_do Governo brasileiro em Organismos e Entidades Inter
nacionais, }Lfnto ao MRE, 1969 (membror 
XVIII Reunião da CIAP, Washington, 1969 (membro). 
Reunião da Comissão Especial do CIES, Washington, 
1969 (delegado). 
Autorizado a responder pela COCAP, 1969. 
Grupo Interministerial para a elaboração das Diretrizes 
Setoriais do Projeto Nacional de Desenvolvimento junto 
ao Ministério do Planejamento e Coordenação Geral, 
1969 (membro). 
Gfilpo-de Trabalho de Estudo da participação financeira 
do Governo brasileiro em Organismos Internacionais,-
1970 (representante do Ministério do Planejamento e 
Coordenação Geral). · 
Comissão Nacional de Coordenação do Conselho Inter
nacional Económico e Social, 1970 (representante do 
Ministério do Planejamento e Coordenação Geral). 
Reunião do Grupo "ad hoc" de Comércio, Comissão 
Especial de Consulta e Negociação do CIES, Washing
ton, 1970 (delegado). 
Reunião da Comissão Especial do CIES, Çaracas, 1970 
(delegado). 
Reunião Ordinária do CIAP, Washington, HnO (pa-rtici
pante)_. 

Reunião da Comissão Especial de Consulta e Nego
ciações com o CIES, Washington, 1970 (delegado). 
IV Reunião "ad hoc': de Comércio sobre Barreiras Tari
fáríãs e- Não Tarlfáiiiis; CIES, Was~ing.ton, 1970. (parti-
~ipante). -
"Country Review" dos Estados da América do CIAP, 
Washington, 1970 (participante). 
Representante-permanente junto à FAO, Roma, 
1970(74. 
ReuniãodoComitêdePesca, FAO, Roma, 1971 (delega
do). 
IX e X Sessões do Subcomitê ConsultiVo Sõbi-e- Fíbras 
Duras, FAO, Roma, 1971 (chefe). 
I Sessão do Grupo de Estudos sobre Carne, FAO, Ro
ma, 1971 (chefe). 
XXIX Sessão do Comitê de Estatística do Grupo de Es
tudos sobre Cacau, Roma, 1971 (chefe). 
XVI Sessão da Conferência da FAO, Roma, 1971 
( delegado-adjunto). 
III Sessão do Subcomitê de EstatístiCas de Óleos Vege
tais e VI Sessão do GrUpo de Estudos sobre Sementes 
Oleuginosas, Úleos e Gorduras, FAO, Roma, 1972_(che-
fe). __ 
VIl Sessão do Subgrupo sobre Padronizaçào e Classifi
cação do Arroz do Grupo lntergovernamental sobre Ar-

roz do Comitê de Produtos de Base da FAO e XVI Ses
são do Grupo lntergovernamental do Arroz, Roma, 
l972 (chefe). · 
Reunião do Grupo ""ad hoc" de Produtores LatinoM 
Americanos de Banana e V Sessão do Subgrupo de Es
tatística do Grupo lntergovernamental da Banana, 
FAO, Roma, 1972 (chefe). 
IV Se!!sào do Grupo fntergovernamental sobre Fibras 
Duras, FAO, Roma, 1972 (chefe). 

II· Sessão do Grupo Intergovernamental sobre Carne, 
FAO, Roma, 1972 (chefe). 
V Sessão do Grupo Intergovernamental sobre Fibras 
Duras, FAO, Merida, 1973 (chefe). 
IV Sessão do Subcomitê de Estatísticas de Óleos Vege
tais e VII Sessão do Grupo lntergovernament_al de Se
mentes Oleaginosas, Óleos e Gorduras, FAO, Roma, 
1973 (chefe). 
!II Sessão do Subcomité óe Educação e Treinamerito da 
Pesca e VIII Sessão do Comitê de Pesca, FAO, Roma, 
1973 (chefe). 
Reunião de Consulla de Produtos de Sisai e Henequém, 
FAO, Roma, 1973 {chefe). 
III Sessão d9 .G~:upo lntergovernamental sobre Carne, 
FAO, 1973 (chefe). 
XIX Sessão do Comitê Executivo da Comissão "Cod_ex 
Alimentarius", Genebra, 1973 (delegado). . 
XVI Sessão do Subgrupo de Estatística do Grupo Inter
governamental da Banana, FAO, Bremen, 1973 (delega-
do). . .. 
Grupo .. ad hoc" de Países LatinoMAmericanos Produto
res de Banana, FAO, Bremen, 1973 (representante). 
I Sessão do Subgrupo de exportadores do Grupo Inter
govemamental da Banana, FAO, Bremen, 1973 (chefe). 
V Sessão do Grupo Intergovernamental da Banana, Bre
men, 1973 (chefe). 
XVI Sessão do Comitê do Leite e Laticínios do "Codex 
Alimentarius", Roma, 1973 (chefe). 
VI Sessão do Grupo Intergovernamental de Fibras Du
ras, FAO, Roma, 1973 (chefe) .. 
XVI Sessão do Grupo Intergovernamental de---Cereais, 
FAO, Roma, 1973 (chefe). 
XXIV Sessão do Comitê Intergovernamental do Progra
ma Mundial de Alimentos, Roma, 1973 -(observador). 
XLVIII Sessão do Comitê de Produtos de Base, FAO~ 
Roma, 1973 (chefe). 
XXXIV Sess?o do Subgrupo de Estatísticas do Grupo 
I.ntergovernamental do Cacau, FAO, Roma, 1973 (che
fe). 
Consulta '"ad_hoc" sobre Fertilizantes, Roma, 1973 (che
fe). 
LXI Sessão do Conselho da FAO, Roma, 1973 (delega
do). 
XVII SessãO da Confefência da FAO, Roma, 1973 (sub
chefe). 
LXII Sessão do Conselho da FAO, Roma, 1973 (delega
do). 
Consulta Intergovernamental Intensiva sobre Arroz, 
FAO, Roma, 1974 (chefe). 
Consulta lntergovernamental sobre Frutas Cítrícas, 
FAO, Roma, 1974 (chefe). 
VII Sessão do Comitê Técnico Consultivo do Grupo 
Consultivo de Pesquisa Agr[cola Internacional, Roma, 
1974 {observador). 

VIII Sessão do GrUpo -Intergovernamental sobre Juta, 
Ken?f e Fibras Similares, FAO, Roma, 1974 (observa
dor). 
Consulta Intergovernamental Intensiva sobre Juta, Ke
n_afe Fibras Similares, FAO, ~orna, 1974 (observador). 
V Sessão do Subgrupo de EStatísticas do Grupo lntergo
vernamental de Sementes Oleaginosas, Óleos e Gordu
ras, FAO, Roma, 1974 (delegaôo). 
XIII Sessão do Grupo lntergovernamental de Sementes 
Oleaginosas, Óleos e Gorduras, FAO, Roma, 1974 (dele
gado). 
Consulta Intergovernamental Intensiva sobre Sementes 
Oleaginosas, Úleos e Gorduras, FAO, Roma, 1974 (dele
gado). 
XVII Sessão do Grupo Intergovernamental de Cereais, 
FAO, Roma, 1974 (c_hefe). 
Reuniões do Grupo Informal dos Países Exportadores 
de Minério de Ferro, Genebra, 1974 (delegado). 
XVII Sessão do Grupo Intergovernamental sobre Ce
reais, Comitê de Problemas de Produtos de Base, FAO, 
Roma, 1974 (delegado). 
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III Sessão do .Comitê Preparatório da Conferência Mun
dial de Alimentos, Roma,- 1974 (chefe). 
Negociação dos Acordos de Pesca do_ Çama:rão c_orn_-Bat
bados, Trinídad-Tobago, EUA e Países Baixos, Brasília, 
!975 (chefe). 
XXV Assembléia Geral da Aliança dos Produtores de 
Cacau,_Acre, 1975 (chefe). 
III Sessão do Grupo de Países Latino-Americanos e do 
Caribe, exportadores de Açúcar, Lima, 1975 (chefe). 
Conselho da Organização Internãcional da Borracha 
Nature!, 1981 e 1983 (representante). 

Ordem do Mérito Naval, Grãnde OfiCial; Brasil. 
Ordem do Mérito Militar, Graride Olichi.l, Br-aSil. 
Ordem do Mérito Aeronãutico, Comendador, Brasil. 
Ordem de Rio Branco, Grã-Crui,- Brasil. 
Medalha Tamandaré, BrasiL 
Medalha Lauro Müller, Brasil. 

Ordem do Mérito, éomendador, Itãlia. 
Ordem das Palmas Acadêmicas, Comendador, França. 
Ordem do Teso_uro Sagrado, Cavaleiro, Japão. 

O 'Embaixador Sérgio Fernarido Guarischi Bath se en
contfa nesta data no exercício de suas- funÇões de Embai-
xador do Brasil junto à Federação d3. Malásia. -

Secretaria de Estado das Relações Exteriores, 
em de de 1985. - Pâulo Monte~ro Lima, 
Chefe do Departamento do Pessoal. - -· 

(Às Comissões de Relações Exteriores.) 

AVISO 

Do Ministro Chefe do Gabinete Civil da Presidência da 
República 

N" 650(8_5, de 27 do c_orr_e_nte~JJ,gradecendo o envi.o, ao 
Arquivo da Presidência, da República1 de cópia aufenti- -
cada da Resolução n~' 78, de 1985, bem como do Rela
tório da Comissão_ EspeCial do Senado destinada a exa
minar e avaliar os fatos r"eracionados com as denúncias 
do Jornal O Estado d~ S. Paulo Sobre os acordos entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e a Polônia, 
dos depoimentos e documentos. 

PARECERES 

PARECERES 
N•s 745 e 746, de 1985 

Sobre o Projeto de Lei nQ 30, de 1985 (n~' 1.849-B, 
de 19&3, na Câmara dos Deputados), que "dispõe 
sobre a criação de cargos no Quadro Permanente da 
Secretaria do Tribunal Regional da 12• Região e dá 
outras providências". 

PARECER N• 745, DE 1985 
Da Comissão de Serviço Público Civil 

Relator: Senador Nivaldo Machado 

O projeto sob exame, originário da Câmara dos Depu
tados, de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, 
objetiva a criação de cargos de provimento efetivO e -~m 
comissão no Quadro Permanente da Secretaria do Tri
bunal Regional do Trabalho da 12• Região. En-1. sliã f'?.r-:
mulação original, o projeto propunha um total de 407 
cargos, número posteriormente reduzido para 306 em ra
zão da aprovação de Emenda supressiva da Comissão de 
Serviço Público Civil da Câmaia dos Deputados, que 
considerou descabida_ a i_nclusão de 101 empregos perm~-..: 
nentes (vínculo CLT)" no projeto, por Tãlta de amJ)ã"rõ
constitucional e legal. 

2. A Exposi(;-àõ de Motivos apresentada pelO Exmo. 
Sr. Juiz Presid_ente do Tribunal Re~i __ onal do Trabalho da 
12• Região, à guisa de justificação da proposição, assina
la que o referido projeto, devidamente aprovado pelo 
Tribunal Pleno, tem por finaUdade regularizar a situação 
do pessoal_ que integra atualmente uma Tabela Especial 
Provisória, sob o regime celetista, implementada para 
atender à instalação e o funcionamento do Tribunal apó_s 
sua criação em 1981. ~tar~ce, __ iiíriâa, -O.TRF'~-qué~ 
.. sen-síveis à política de conteOÇãO degastas que Vem sen-:. 
do empreendida pelo Governo", a proposta contempla 

DIÃRIO DO CONGRESSO l'IACIONAL (Seção II) 

exclusivamente a criação de cargos e empregos julgados 
-absOJutanl.Citte-ne&s~iáfios; objetivanao que o aumento 

de ·despesa venha a se comprometer nos exatos i(mites 
das poSsibilidades apresentadas para o momento difícil 
por que passa a economia nacional". 

3. OS cargos e empregos constantes dos quadros ane
Xos à proposição observam rigorosamente os critérios le
gais ê regulamentares pertinerÚes ao Sistema de C~assifi
cação de Cargos vigente na área do Poder Execut1vo e o 
quantitativo de cargos propostos é compattvel com as 
necessidad~ dç func_ioryamento doTriblJnalem seu ~ex.. to 
ano de existêncla, cabendo salientar ainda que, consoan7 
te a proposta do TST, o preenchimento desses cargos .. se 
verificará em etapas., concomitante com a gradual ex
tinção do atual quadro provisório". 

~4. -"An_te_ o expost_o, e considerando-se que a estrutu
raç-ão do quadro de pessoal do Tribunal em bases racio
nais e com_ observância das normas legais pertinentes re
presenta um imperativo para uma efetiva administração 
daquele órgão da Justiça do Trabalho, contribJ.Jindo, 

"deStarf~-p-ã:rã -um=-a~melhor prestação jurísdicional, o pa
recer é favorável ao acolhimento do projeto, na versão 
aprovada pela Câmara dos Deputados, por considerá-lo 

._oportuno e pertinente. 
--~-Sala das Comissões, em 4 de setembro de l9a5. ~Al::
fredo Campos, Presidente - Nivaldo Mac~ado, Relator 
- Fâb_iq _Lucen!l_-:-.Jut~y -~aga:'hães. 

- - -PARECER-N9 746;-DE 1985 
--~--Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador Jutaby Magalhães 

O pràjefó ·em àpret:iaçào, originário da Câmara dos 
Dep~tados, de iniciativa do Tribunal SuperiOr do Traba
lho, visa a criar cargos de provimento efetivo e em co
missão, no Quadro Permanente da SeCretaria do Tribu
nal Regional do Trabalho da 12' Região. 
. Nã Exposição de Motivos aneXa aõ projeta,- o Juiz 

Presidente daquele Tribunal assinala que, com a criação, 
em 1981, da 12• ·Região de Justiça do Trabalho, abran
gendo todo o- Estado de-Santa Catarina, e do respectivo 

--Tribunal Regional do Trabalho, com sede em Elorianó
pol.is, houve _imperiosa necessidade de contratação de 
pessoal, ~~-~tr_o de -~ma Tabela Provisória, sob o r~gime 
celedSta.- -· ---- -- - -

----O que se pretende, com essa proposta, é_ atender à ur
gência de estrUturação de um Quadro d~ Pessoal Perma
nente, de modo que os cargos e empregos pos~~m ser 
ocupados em etapas, havendo a gradual e concomitante 
extinção Q._o _atual quadro provisório. 

No dimensionamento dos quantitativos, a mesma ex
posição enfatiza que, sensíveis à política de contenção de 
gastos que vem sendo empreendida pelo Governo, foi 
proposta exclusivamente a criação de cargos e empregos 
julgados absolutamente necessãrios ao bom funciona
mento daquele órgão judiciário. 

O projeto percorreu as Comissões Técnicas competen
tes, na Câmara dos Deputados, recebendo pareceres fa
voráveis, com Emendas e com um Substitutivo, sendo 
este último aprovado no Plenário daquela Casa. 
-·NO texto que vem a e_sta Câ_mara Alta, o número de 
cargos foi reduzido de 407 para 306, tendo em vista que 
101 empregos permanentes, sob vínculo CLT, que cons
tavain da proposta original, foram excluídos por falta de 
<,l.ffipar_9 Jegal_ e con~~i~ucion!:l.l. . 

Outra· rri,9dirlc:icã0 visarido, a~: aperfeiçoamen~o do 
texto, já -introduZida pila camara dos Qeputados, diz 
_res:peífo à exigência explícita de cumprimento do§ 2Q, do 

_,_ar.t._.10_8_. da .Cª!'ta_~ag!1a, que <!etermi!la. a obrigatorie
dade de conc_urso públic<? de prOvas, -ou provas e títulos, 
pára :idmiSsão-ae se-rvfdores nos tribunais federais e esta~ 
dUúls.--- -------- -----
-Prosseguindo sua tramitação nesta Câmara Rev_isora, 

o· projeto em estudo já recebeu parecer favorável da dou
.ttlCór?ilssao de Serviço Público Civil, quanto ao mérito, 

vindo Ugõi"ã- :.nma Comissão de Finanças para exame 
dos aspectos que lht: são pertinentes, 

Prc-liminmmente, cabe enfatizar que a proposta prevê 
a Õbservâncía dos Cri"térios legais e regulamentares relati
Vos ao Sistema de Oassíficação de Cargos, vigente na 
árCa do Poder Executivo, havendo, portanto, correspon
dFn-cTà ·no-escalonamento _dos cargos pelas classes das 
_respecriv:.ts:· arregorias e, conseqllenteme_nte, nos níveis de 
vencimentos. 
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Além disso, houve a preocupação de se criar exclusiva
mente o número de cargos e empregos julgados indispen
sáveis~ ocorrendo a:tnâa, a gradua( e concomitante ex
tinçiio· do atual quadro provisório, de modo que a medi
da, s~ aprovada, não represente ônus adicional excessivo 
para a União. 

Finalmente, ressalte-se_ que as despesas com a criação 
dos cargos propostoS serão atendidas pelas dotações 
orça,roentári~s jã consignadas ao próprio Tribunal Re
gional do Trabalho da l2t Região, --conforme regístra o 
art. 59 do tex.to. 

Assim, não existe óbice, do ponto de vista finan-ceiro, 
à aprovação da proposta em exame. Louvamos, ade
mais, _a inclusão de emen~a das mais pertinentes, quando 
da trainítação na Câmara dos Deputados, explicitando a 
exigêócia de admissª9 nos cargos de provimento efet1vo 
somente através da prãtica justa e saudãvel do conc_urso 
público, em obediência ao que dispõe o§ 29 do art. 108 
da Lei Magna. 

Pprtanto, manifestamo-nos favorãveis à aprovação do 
Projeto de Lei_n~> 30, de 1985. 

Sala das Comissões, em 25 de setembrQ de 1985. -
lomanto JUnior, Presidente- Jutahy Magalhães, Rela
tor- Virgílio Távora- Álvaro Dias- Martins Filho
Carlos Lyra- Jorge Kalume -José Lins- Cesar Cais. 

PARECERES 
~ N°s_747 e 748, de 1985 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n~' 197/84 (W 
953-B, de 1983, na Casa de origem), que "institui o 
P:rograma Nacional de MDho - PRO MILHO, e de
termina outras providências". 

PARECER N• 747, DE 1985 
i.l8. COmissão de Agricultura. 

Relator: Senador Roberto Wypych 

O ilustre Deputado Odilon SalmOrla submete à 
apre~iação do Congresso Nacional, através do Projeto 
de Lei n9 953, de 1983, a instituição do Programa 
Nacional do Milho- PROMILHO. 

Na Câmara dos Qeputados, o projeto foi aprovado 
com pareceres favoráveis das doutas Comissões de 
Constituição e Justiça, com emenda, de Agricultura e 
Política Rural, e de Economia, Indústria e Comêrcio. 

O _Programa a ser instituído visa, fundamentalmente, 
aumentar a produção de m-ilho e a estimular seu 
consumo, especialmente em substituição ao trigo. 

Assim sendo, e_sse órgão técnico _não poderia negar sua 
concordância- à iniciativa, que alcançará, 
simultaneamente, obj~_tivos d~ maior importância tanto 
da produção, como do consumo de alimentos básicos nO 
País. 

Ademais, ressalte-se a oportunidade de programa de 
tal natureza, no momento que se constata uma crescente 
dependência do Pafs ao trigo importado, fruto do 
inju_stificado subsídio governamental ao seu consumo, 
ao mesmo tempo que diminui a utilização do milho na 
aliment.wão humana, como conseqüêncía evidente da 
política de privilégio ao cereal importado. 

Opinamos, pois, pela aprovação do Projeto de Lei da 
01mara n~' 197/84. 

E o parecer~ 
Sala das Comissões, em 27 de_ agosto de 1985. -

Martins Filho, Presidente - Roberto Wypych, Relator 
:--- Nivaldo Machado- Gaivão Modesto- Alcldes Paio. 

PARECER N• 748, DE 1985 
· Da Comissão de Economia 

~e~~or: S!.!J.!!~O~--~I_v_aro Dias 

O projeto de Lei n9 197/84, originário da Câmara dos 
Deputados, tem como objetivo básico a ampliação da 
produção e do co_nsumo de milho no País. 

Para tanto, estabelece a criação do Programa 
Nucional do Milh~~ sob a administração do Ministério 
da Agricultura, com vistas à execução das ações 
pertinentes, assim como fixa as origens dos recursos 
necessários à sua implantaç~o e manutenção. 

Sube-se que dentre os _desajustes estruturais que 
atualmetite co-nd[cionam a retomada sustentada do 
crescimento ecoilômico brasileiro, destacam-se os 
n~bcionadoS aos desequilíbrios externos e os relativos à 
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PARECER N' 753, DE 1985 (Preliminar) 
Da Comissão do Serviço PúblicO CiVil----

Relator: Senador Jorge Kalume 

A Proposição, de iniciativa do ilustre Senador Adal
berto Sena, dispõe sobre a situação do servidor habilita
do no mesmo concurso público e_dá outras providências. 

O projeto já foi examinado pelas doutas Coinlssóe·s-de 
Legislação Social, Constituição e Justiça e por estaCo
missão de Serviço Público Civil, ocasião em que, me-
diante parecer prévio, pedim-os fosse a matéria reexami
nada pela Comissão de Constituição e Justiça. Em res
posta, aquele órgão técnico mant"eve o parecer anterior 
de forma a permitir a normal tramitação da proposiÇãO~ 

Cabe-nos assim, tão~somente, em obediência às nor
mas regimentais, exa-qJiilâ~la nos asp_ectos c·o!l-çernentes 
ao mérito. Faltam-nos, contudo, elementos para analisar 
as repercussões, que o projeto ocasionará no quadro do 
funcionalismo público civil, razão por que, solicitamos 
ainda, em parecer prévio, audiência ao Poder Executivo, 
para que nos forneça os elementos analíticos necessãrios, 
quanto ao disposto no art. 29, que assegura aos servido; 
res referidos uma referência de salário para cada pro
moção ocorrida na atual sistemática de classiticação de 
cargos a que se refere o art. 6~' da Lei n9 5.645, de 1970, 

Sala das Comissões, em 31 de outubro de _l984 . .,....-Fá
bio Lucena, Presidente - Jorge Kalume, Relator -
Moacir Duarte - Enéas Faria --João Lobo. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

PARECER N' 755, DE 1985 
Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador Jutahy Magalhães 

O projeto em exame, de iniciativa do nobre Senador 
Ãdalberto Sena, objetiva garantir- a servidores 
_habilitados em concursos públicos homologados até 31 
de dezembro de 1975 e que ingressaram no serviço 
público após 19 de março de 1976, as mesmas condições 
de mudança de faixa gradual de remuneração e de 
promoçãO" para referências Superiores, -que tiveram 
outros servidores, originários do mesmo concurso, que 
assumiram os cargos ou empregos- até a data de 19 de 
marçõ de 1976. 
- --Ao"-jusrifi<ii.Taprõposição, o ilustre autor assinala, 

entre outros aspectos, que servidores habilitados num 
mesrrio concUrso e prestando serViços com o mesmo grãu 
de responsabilidade, estilo separados na escala de 
referência salarial cerca de 12 anos, em decorrência do 
disposto no caput do art. 59 do Decreto-lei n9 1.445/76, 
que manda aplicar uma faixa salarial mais elevada, a 
partir de 19 de março de 1976, respeitados os níveis de 
classe dos curgos ou empregos, aos servidores em 
ativ~dad~. ___ Qepre_ende-se, a partir de um documento 
citado, originário do DASP, que pode ter havido 
Hquebra de classificação" por questão de ordem 
b_urocr~tica. 

De acordo com o autor, a dispensa da exigência de se 
e"ncontrar em atividade na data de 1<:> de março de 1976, 
constante da proposta, prender-se-ia à necessidade de 

PARECER N9 754, DE 1985 reparar os prejuízos de que foram vítimas aqueles 
Da Comissio de Serviço Público Civil servidores. O projeto teria cunho meramente normativo, 

Relator: Senador Jorge Kalume com vistas a corrigir anomalias e a sanar injustiças. 
A proposta já foi examinada pelas dQutas Comissões 

Vem a exame desta Comissão projeto de lei de iniciati- de Constituição e Justiça (em 1981), de Legislação Social 
va do saudoso Senador Adalberto Sena, dispondo sobre (em 1983)_, e de Serviço Público Civil (no corrente ano), 
a situação do servidor habilitado no mesmo concurso colhendo pareceres favoráveis quanto à 
público, e dando outras providências. constitucionalidade e quanto ao mérito. 

Na justific?J.ção da proposição, o seu ilustre Autores- A guestão exige, prelimi"ila"rmente, algumas 
clarece que seu objetivo visa apenas a discipfínar o a pro~ conSiderações. Aos cidadão habilitados em concurso 
veitamento de candidatos habilitados em um mesmo público concede~se o direito de ingressar no Serviço 
concurso público, com vistas a corrigir anomalias e asa- Público, de acordo com o número de vagas e 
nar injustiças decorrentes de seu aproveitamento em da- respeitando-se, rigorosamente, a ordem de classitiCação. 
tas posteriores à implantação do Decreto-lei n~' 1.445, de Antes de se consumar a admissão e o início do exercício 
13 de fevereiro de 1976. J1iJ.O _ caº_c _ ---ª--ºª- __ ca!lQ!Q-ª(çs h_abi!i!ados o goz9._ .Qo:} 

- benefícios e vantagens do cargo ou emprego, a qualquer 
A iniciativa, vazada em 5 (cinco) artigos, estabelece -- título (percepção de vencimentos, direito a promoções, 

que õJO servidor habilitado no mesmo concurso público, etc.). São muito comuns, no Serviço Público, os casos de 
homologado até 31 de dezembro de 1975, e admitidO-na concursados que adiaram a sua admissão, pelas mais 
administração direta e em autarquiaS federaiS na vigên~-- div_ersas __ _r_azões ___ (interesses pessoais, dificuldades de 
cia do Decreto-lei n9 1.4-45, de 1976, aplica-se a dispo- liberar-se do emprego anterior, etc.). Com isso, entraram 
sição do seu art. 5~', dispensada a exigêncía de se encon- em exercício depois de outros com classiticações mais 
trar em atividade na data de 19 de rriarço de 1976. abaixo. Considerando-se que 0 tempo de serviço é tido, 

Assegura, por outro lado, aos servidores referidos, tradicionalmente, como um critério válido, entre outros, 
uma referência de salário para cada Promoç3.o oCorrida para concessão de promoções, ocorre que, muitas vezes, 
na aluai sistemática de classificação de cargos a que se servidores com classificação inferior no concurso 
refere o art. 69 da Lei n<:> 5.645, de 1970, que diS-Põe -sobre- acabam pa<>sando à frente, até várias referências, em 
o Plano de Classificação de Car&os, não retroágindo;po-- relação a outros melhor colocados no mesmo concurso. 
rém, em nenhuma hipótese, os efeitos financeiros a data Além disso, reposicionamento e promoções especiilís, 
anterior à Vigência da leL e-até os normais, são em geral concedidos só a serVidores 

O projeto já foi"exaii11n_ado pelas doutas Comissões de em exercício nas épocas pró rias. Há, por exemplo, 
Legislação SOCíal, COnstituição e Justiça e por esta C"o- -- muitos casos de funcion-árioS que Se aposen1arri e, poU-cO 
missão- de Sefviço PúbiTCCl Cívil, ocasião em que, me- depois, são surpreendidos por esse tipo de benefício, 0 
diante parecer prévio, pedimos fosse a matéria reexami- qual naturalmente não os atinge. 
nada pela ComiSsão de Consfituição e Justiça. Em res- Por tudo isso, vê-se que, s.m.j., não se caracteriza 
posta, aquele órgão técnico manteve o parecer anterior .como anómala a situação abrangida pela presente 
de forma a permitir a normal tramitação _da proposição. Proposta. São inumeráveis os casos de servidores que 

Assim, quanto ao mérito, a proposiÇão en-volve si- trabalham lado a lado, com as mesmas 
tuação delicada para os concursados do mesmo concur- responsabilidades e que auferem rendimentos bastante 
so público, admitidos após 19 de março de 1976, que, por diferenciados, em razão de um conjunto de fatores que 
entraves burocráticos, só vieram a ser admitidos após I~'- constituem a sua vida funcional. 
3-7.6, prejudicando a--o!dem clii.ssH1catóri3 dOs- referi- Se alguns dos virtuais beneficiários desta proposta se 
dos concursados que foram admitidos na I• referêncía da sentirem injustiçados por uma .. quebra de classificação" 
classe inicial, quando, se observada aquela ordem classi- no.c.oncurso, por culpa da administração federal (não 
ficatóri<i, estariain posicioriados na última referência da comunicação do chamamento para ingresso, exigências 
sua classe. (Nota nt 19/79, de 19-11-1979, da Consulto- ilegais, etc,) ou entenderem que 0 art. 59, do Decreto-lei 
ria Jurídica do DASP). n9 ~!.445(7_6, dá margem a mais de uma interpretação, 

Considerando que a iniciativa visava tão-somente fa- deveriam, a nosso ver, tomar 0 caminho do Poder 
zer justiça a uma parceht da nu-merosa classe dos servido- JudiciáriO, não cabendo medidas na área do Legislativo. 
res públicos, somos, no âmbito desta Comissão, pda sua Deve-se, por tim, lembrar que os efeitos práticos deste 
aprovação. Projeto de Lei dar-se-ão no sentido de reposicionar os 

Sala das Comissões, 14 de agosto de 1985. --Alfredo servidores abrangidos por ele, em referências mais 
Campos, Presidente- Jorge Kalume, Relator --Fábio elevadas, com aumento das respectivas remunerações. 
lAicena- Nivaldo Machado, vencido. No que refere aos aspectos de finanças públicas, não há 
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como negar a evidência: a proposta, se transformada em 
lei, aumentará as despesas da União, ferindo, portanto, 
o item II do artigo 57, atualmente em vigor, da 
Constituiçtio _Federal. O fato de não retroagirem os 
efeitos financeiros à data anterior à aprovação do 
Projeto de Lei~ _n~o altera em nada a situaç~o. 

À vista do_ exposto, vemo-nos na contingência de nos 
posicionarmos contrariamente a aprovação- do Projeto 
de Lei n9 257, de 1981. 

Sala das Comissões, em 25 de setembro de 1985. -
Lomanto Júnior Presidente - Jutahy Magalhães 
Relator- Carlos Lyra --Martins Filho - Virgílio 
Tá'iiotã-..:_ Álvaro Dias --Jorge Kalume- José Lins
César Cais. 

PARECERES 
N•s 756, 757 e 758, de 1985 

Sobre o Projeto de Decreto Legislativo n~' 30, de 
1983 (n9 18-B, de 1983, na Câmara: dos Deputados) 
que uaprova o texto do Convênio sobre Transporte 
Terrestre Fronteiriço de Carga, celebrado entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República da Venezuela, concluído em Caracas, a 
19 de fevereiro de 1982". 

PARECER N• 756, DE 1985 
Da ComiSsãO de RelaÇões Exteriores 

Relator: Senador Roberto Campos 
Chega a esta Comissão, para fins previstos no art. 44, 

inciso I, da Constituição, o texto do .. Convênio sobre 
Transporte Terrestre Fronteiriço de Carga entre o Go~ 
vemo da República Federativa do BrasU e o Governo da 
República da Venezuela". 

A Mensagem Executiva que encaminha a matéria se 
faz acompanhar de Exposição de Motivos da Chancela
ria Nacional onde t: revelado que o ato cm apreço foi ne
gociado e firmado por ocasião da I• Reuniüo do GruPo 
de Trabalho Permanente sobre Transporte Terrestre 
Brasil-Venezuela levada a efeito em Caracas no curso do 
mês de fevereiro do ano passado, 

Justif1cando a necessidade do ajuste, enfatiza o Sr. Mi
nistro de Estado das Relações Exteriores o interesse co
nfum de harmonizar e facilitar a tarefa dos organismos 
estatais encarregados de fiscalizar e regulamentar as ope-
rações de transporte naquela região fronteiriça. 

Para os efeitos do presente Convênio considera-se 
transporte fronteiriço todo aquele realizado entre o Ter
ritório de Roraima e o Estado de Bolivar na Venezuela, 
desde que a respectiva carga seja originâria ou destinada 
a localidade situada na região. Comprometem-se as Par
tes a dotar o ponto de fronteira assinalado pelo marco 
"BV8" da infra-estnitura necessária à execução dos ser
viços competentes. 

As operações de carga st!rào franqueadas, em igualda
de de condições, aos transportadores, pessoa física ou 
jurídica, devidamente habilitadas nos respectivos países, 

-desde que sejam utilizados veículos próprios à realização 
de tal mister segundo as normas vigentes. 

t prevista a elabora-ção de normas uniformes no que 
tange as autorizações e habilitações a serem expedidas, 
com especial ênfase na redução que serâ sempre em espa
nhol e em português. As entidades estatais de cada país 
conservam a prerrogativa de revogar unilateralmente as 
autorizações concedidas, informando imediatamente as 
da outra parte. Haverá, outrossim, uma permanente tro~ 
cu ae informações entre as autoridades aduaneiras, mi
gratórias e de segurança de forma a manter uma perfeita 
coordenação das atividades. 

As disposições legais intei-nas pertinentes não se consi
deram revogadas nem derrotadas por força do ora pac
tuado. Fica estabelecid_a ainda a obrigatoriedade para 
cada veículo envolvido no tráfego internacional de man
ter apólice de seguro para cobrir os riscos decorrentes da 
responsabilidade civil. Finalmente, é fixado em 30 (trin
ta) dias o prazo máximo de estadia no território do outro 
país para as tripulações encarregadas de levar a termo os 
serviços de transporte. 

Na outra Casa do Congresso Nacional, a matéria foi
aprovada após receber parecer favorável das Comissões 
competentes. 

A matéria versada no presente ato internacional não 
comporta maior complexidade, Visam as autoridades 
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brasileims e venezuelanas a estabelecer certas regras uni
formes rela1ivas a_o_transporte de carga, de forma a facili
tar não só a ação fiscalizadora _como a própria atividade 
empresarial ligada ao setor. Entendimento de tal nature
za só pode ser mutuamente profícuo, notadamente quan
do são asseguradas a identidade de tratamento e a invio
labilidade das ordens normativas internas. 

Ante o_ exposto e nada havendo que possa ser oposto 
ao texto submetido à nossa consideração, opinamos pela 
aprovação da matéria na forma- do Projeto de Decreto 
Legislativo oriundo da Câmara dos Deputados. 

Sala das Comissões, em 26 de outubro de 1983. -
Luiz Viana, Presidente - Roberto Campos, Relator -
Gastio Müller- Nelson Carneiro- Itamar Franco
Lourival Baptista - Saldanha Derzi - Guilherme Pal
meira - Octavio Cardoso. 

PARECER No 757, DE 1985 
Da Comissão de Transportes, Coiriunlcações 

e Obras Públicas 

Relator: Senador Marcelo Miranda 

Nos termos do art. 44, inciso I, da ConstitUição, é sub
metido à consideração desta Comissão o textO do Con
vênio sobre Transporte Terrestre Fronteiriçõ de Carga 
entre os governos da República Federativa do Brasil e da 
República da Venezuela, concluído Cm Caracas; a·t9 de 
fevereifo de 1982. 

A Exposição de Motivos, elaborada pelo MinistériO 
das Relações Exteriores e anexada à Mensagem Executi
va que encaminha a matéria ao Congresso Nacional, es
clarece que o referido convênio foi firmado durante a I• 
Reunião do Grupo de Trabalho Permanente Brasil
Venezuela, em fevereiro do ·ano de 1982~-

Justifica a Chancelaria a necessidade do instrumento 
normativo, tendo em vista: o estãgio áti.Jal de desenvolvi
mento do transporte oriundo do intercâmbio comercial 
na região fronteírlça do Brasil 6 da Venezuela, através do 
marco BV8, na estrada entre Boa Vista e Santa HClena 
de Uairén. Enfatiza, ai rida, o objetivo de harmonizar os 
interesses sociãis e ecoriõmicos de ambOS Os Pafses, obje-
tivo este ctija Consecuç~o passa pelo estabe!C:Cin1ento de 
condições de operação do transporte, realizado em quase 
sua totalid1:1de por transportadores autõnomos. 

Para os efeitos do- ConvêniO -ora considerado,- trans
pórte frOnteiriço ê o que se realiza entre o-Território Fe
deral de Romima -e o Estad-o ae-BO!ivar, ria Venezuela", 
sempre que a carga transportada se originar ou se desti
nar àquela região. Os organismos com-Petentes e respon
sáveis pelo cumprimento das regras conveniadas são, nas 
respectivas jurisdições, ·a oepB.rtamento-NaCional de Es
tradas de Rodagem do MiniStério dos Transportes e a 
Diretoria Cíeral Setorial de Transporte e Trâilsiío Ter
restre do Ministério de Transporte e Comunicações da 
Venezuela. 

Todo transportador, seja pessoa ffsica Oüjurfdica, po
derá realizar o transporte fronteirço deSde que tenha sua 
situação regularizada no país de origem e cumpra as de
terminações do Convênio. As autoridades de ambos os 
países, por sua vez, deverão manter :registro atualizado 
de todos os veículos habilitados ao referido tra-nspOrte. 
As tripulações, as mercadorias e os própriOs vefculos ef]::. 
vÇllvidos estarão sujeitos ao cumprimento das nOrmas 
ad.uaneims, migrãt6fias, sanitárias ou outras previstas-
nas legislações próprias de cada país. Da mesma forma, 
infmções-Ocorfidas durante operações de transporte te
rão encaminhamento na forma da lei do pais onde forem 
cometidas. 

Estabelece-se a obrigatoriedade de amparo de apólice 
de seguro de responsabilidade civil, com cobertura de 
ambos os países, para todos os veículos regulamentados 
nos termos do Convênio. Às tripulações concede-se o 
prazo de 30 (trintã) -dias de permanência no território do 
outro pais para as operações de carga de praxe. 

O documento prevê, finalmente, normas administrati
v~s gerais e atribui, às autorídades dos dois países, ares
ponsabilidade de permanente troca de inrofmações para 
coordenar os procedimentos operaciOnais. 

O presente Convênio lerã duração de dois anos, com 
renovação automática por períOdos iguais. As partes po
dem denunciá-lo por via diplomática, caso erri que a de
núncia surtirá ·efeito seis meses--após a data de notifi
cação. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Na Câmara dos_ Deputados, a matéria foi aprovada 
após receber parecer f<1vorável das Comissões competen· 
tes. 

O ato internacional em exame, a exemplo de outros de 
semelhante teor, merece a ratificação solidária_ dQ Con
gresso Nacional pelo que traz de incremento ao inter
câmbio latino·americano, pelo incentivo à atividade em.
presarial e por coibir, através do estabelecimento de pa
drões harmônicos_e_ fiscalização conjunta, atiyi_dades 
clandestinas e ilegais tão prejudiciais às economias dos 
pulses envolvidos. 

Ante o exposto, manifestamo-nos pela aprovação da 
matéria n-a fõfina dQ projeto de decretO legislativooriun· 
do da Câmara dos Deputados. 

Sala das Comissões, em 15 de agosto de 1985.- Ale
xandre Costa, Presidente- Marcelo Miranda, Relator 
- Saldanha Derzi - Roberto Wypych - Aderbal Jure-

PARECER N' 7~8, DE 1985 
Da Comissão de Economia 

Relator: Sêna~or Carlos Lyra 

O projeto de decreto Legislativo examinado aprova o 
tex"Lo do Convênio sObre Transporte Terrestre Frontei
riço de Carga, celebrado entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Govern-o da República da Vene
zueb, concluído em Caracas, a 19 de fevereiro de 1982. 

Segundo esclareCe a Exposição de Motivos do Minis
tério das Relações Exteriores, ao Senhor Presidente da 
República, relativo ao assunto, o instrumento estabelece 
normas para disciplinar o transporte fronteiriço de carga 
entre o Brasil e a Venezuela, através da pauta assinalada 
pelo marco BV8 (Estra<fil ~ntre Boa Vista e Santa Helen~ 
de Uairén), tendo efi?. vista o estágio atual ~e desenV~olvi
mento de transporte," gerado pelo intercâmbio comercial 
naquela região. ~ 

Diz ainda a mesma fonte, que "o Acordo determina as 
-cOiidíções de operação do transporte naquela região 
fronteiriça, de modo a harmonizar os interesses sociais e 
econômicos de ambos os países e facilitar a tar~fa <f~s or
ganismos encarregados da aplicação das normas de con
trole". 

O texto do Convênio abrange XIII artigos, definindo 
critérios e procedimentoS para dirimir dúvidas e solucio
na-r problemas que possam ocorrer no desdobrainento 
normal do intercâmbio comercial fronteiriço na região 
indicada. 

Os coriVênios destínados a disciplinar o tráfego frOn
teiri..;o são ex-pedientes normais sempre adotados por 
dois ou mais países que se tocam numa chamada frontei
ra viva. 

A situação especial consiste no fato de que as popu· 
lações que estabelecem o intercâmbio na dita fronteira 
estão muito próximas uma das outras e essa proximidade 
inviabiliza a eventual aplicação de procedimentos for
mais, prevista em Acordo de Comércio porventura fir
mado entre os países-interessados. 

O cantata di reta e imediato dos grupos humanos lixa
dos na faixa fronteiríça exige um estatuto simples, flexí
vel, que regule os casos e as situações atinentes ao inter
cãrri bi õ que se processa entre esses grupos. 

A ausência de uma disciplina reguladora desse inter· 
câmbio pode gerar impasses e até incidentes graves en
volvendo as populações e os governos de países em con
fronto. Ao passo que a presença da dita disciplina ê ex
tremamente útil, do ponto de vista da paz, do entendi
men-tO pU:cífiCo-entre os contingenfes humanos que estão 
de cada Judo da fronteira e do desenvolvimento do co~ 
mércío, base para prosperidade regional que a todos in· 
teressa. 

A vivificação da fronteíra do Brasil com a Veneiuçla, 
no s_egmento indicado - é um fato recente, ligado à di
namização da parte brasileira da área, após a criação d_o 
Território Federal de Roraima e os maciços investimen
tos ali proCessados pelo nosso Governo. Existe, portan
to, plena oportunidade e conveniência para o Convênio 
sob enfoque. 

Nos termos do exposto, opinamos pela aprovação do 
Co_n__vênlo -sobre Transporte Terrestre Fronteiriço 'de 
Carga, Brasil-Venezuela, concluído em Caracas, a 19 de 
ft!-Vereifo-dC-1982, conforme o disposto no PDL n9 30/83. 
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Sala das ComísSões, em 26de setembro de 1985. --Al
varo Dias, Presidente em exercício- Carlos Lyra, Rela
tor - Virgílio Távora- José Lins -Alexandre Costa
Gabriel Hennes - Severo Gomes. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O expediente 
lido vai à publicação. 

A Presidência recebeu as Mensagens n9s 224 e 225, de 
1985 (n~'s 477 e 478/85, na origem), pelas quais o Senhor 
Presidente da República, nos termos do art. 42, item VI, 
da Constituição, e de acordo com o disposto no art. 2"' da 
Resolução nl' 93/76, do Senado Federal, solicita autori· 
zação para que as Prefeituras Municipais de Angra dos 
Reis (RJ) e Várzea Grande (MT), possam contratar ope-
rações de crédito, para os fins que especificam. 

As matérias serão despachadas às Comissões de Eco
nomia, de Cons.tituição e Justiça e de Municípios. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Há oradores 
inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy M;~.8:a
lhàes. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES {PFL- BA. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senil
dores: 

O Ministro da Fazenda, Dr. Dilson Funaro, confir
mou que o Governo está desenvolvendo estudos intensi
vos para a criação de um pacote fiscal que elevaria os im
postos parJ _o próximo ano. Defendeu ele a tese de que a 
legíslaç~o tributária brasileira é inadequada às necessi
dades de financiamento interno do Governo.' 

Não serú pos-sível, segundo o Ministro Funaro, pro
mover o crescimento social e industrial no P.c1ís sem o au
mento da carga" tributária. 

Essas idéias não são novas, nem originais, pois elasjã 
vêm sendo defendidas há algum tempo, na tentativa que 
os Ministros da área econômica têm feito, no sentido de 
conter o déficit público, pois sabemos todos que o Go
verno é hoje o maior gastador e quem mais pressíona as 
taxas de juros. 

Aceitamos que medidas precisam e devem ser tomadas 
pelo Governo nesse sentido, mas não podemos aceitar, 
sob qualquer hipótese, que o Governo sobrecarregue 
mais ainda o traba1hador brasileiro, com uma maior car
ga tributária, pois nos recusamos, terminantemente, a 
aceitar a prop~sta que começa a ser esboçada nos Gabi
netes do Ministério da Fazenda e da Seplan para se alte
rar a legislação tributária do setor agropecuãrio. 

-Tal atitude caracterizaria o descaso do Governo para 
com um setor que deve ser priorítãiio e deve merecer um 
trat_amento diferenciado para gerar uma agricultura for
te, num País essencialmente agrícola como o nosso. e. de
ver do Estado incentivar o·setor agropecuário, através de 
uma política racipnal e objetiva, para conseguirmos des
sa forma aum'entar a nossa produção de alimentos. 

Mais uma vez o Governo demonstraria a sua insensi
bilidade para com o homem do campo, desestimulando
o e não cumprindo as promessas formuladas em favor do 
setor, criando um clima de preocupação e intranqUilida
de. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
-Os economistas mais renOmados limitam-se a sugerir, 

como estratégia de desenvolvimento agrícola e, por con
seguinte, desenvolvimento econômico, medidas conven
cionais, quais seJam o incremento das pesquísas, a difu
são da assistência técnica, O aperfeiçoamento do crédito 
agrícola e a melhoria da infra-estrutura comercial, além 
de algumas outras de caráter mais geral, como a adoçào 
de uma política econômica liberal que não prejudique o 
funcion!Jlllento normal dos mercados dos fatores e dos 
produtos. 

Os ecónomistas do Governo não entendem dessa for~ 
ma. Querem cobrir o déficit púbHco com o sacrifieío da 
política agrícola, negando os princípios básicos do de
senvolvimento econômico. 

Vem sendo posta em prática,já há algum tempo, uma 
politica de supressão de crédito subsidiado e agrava-se 
mais ainda esse quadro com a ameaça de onerar o setor 
agrícola com a imposição de novos tributos. 

Sob tais condições, tornam-se limitadas as possibilida
des de uma modernização mais ampla no setor agrícola 
e, por conseguinte, anula-se totalmente a hipótese de vir 
o referido selar a ser um elemento propulsor do nosso 
desenvolvimento. 
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A política agrícola será tanto mais adequada quanto 
mais ela propicie soluções ao problema da probreza ab~ 
soluta. O que equivale dizer que os programas serão ava
liados sobretudo de acordO com a sua capacidade de 
criar empregos di reta ou indiretamente e de elevar a ren
da da população mais pobre do campo. 

O atendimento a esses objetivos ~m _pada conJlit!!-, .~m. 
princípio, com a_necey;idªde_ de: o_rieQtar o setor_agríC9_la 
de modo a que o mesmo cumpra os papéis tradicional
mente atribuídos a ele, quais sejam, principalmente, os 
de atender à demanda interna de alim~ntos e gerar_ divi
sas. Ao cOntrário, a participação mais efetiva da agricul
tura no desenvolvimento económico exige elevação dos 
aluais níveis de produtividade, _o que fatalmente implica
rá maior comrole da espiral inflacionária. 

Hoje, Sr. Presidente, lendo um artigo do ex-Ministro 
Eugênio Gudin, vimos a informação de que, nos Estados 
Unidos, lO milhões de pessoas que trabalham no campo 
geram 8 bilhões de dólares para a economia americana -e, 
no Brasil, 9 milhões e meio de pessoas que trabalham no 
campo geram menos de um bilhão de dólares. Isso, Sr. 
Presidente e Srs. Senadores, é que demonstra a pequena 
produtividade, ainda, do setor agrícola brasileiro:. 

Na tentativa de conter a inflação a qualquer custo, o 
Governo não pode perder a serenidade e ~bom senso, 
pois isso seria atestar, para todo País, a sua incompetên
cia para gerir a nossa economia. Se não vamos pagar a 
dívida externa com a recessão, com o desemprego e a fo
me, segundo afirmou o Presidente Sarney em seu discur
so na ONU, não devemos pretender pagar a dívida inter
na com as mesmas moedas. 

Há outras alternativas mais eficientes e menos doloro
sas e que podem trazer benefíci-os-mais duradou_ros e me
nos danosos ao nosso desenvolvimento. 

A agricultura est:i descapitalizada e não pode ser mais 
onerada nesta hora difícil. 

O Governo não pode e não deve optar pelo caminho 
aparentemente mais fácil e confortável do aumento de 
impostos para resolver os seus problemas, fazendo com 
que o setor agrõpecuãrio e os trabalhadores pagem por 
erros porventura cometidos por governos anteriores, que 
pode rUo, talvez, diminuir o déficit do Governo, mas au
mentarão, sensivelmente_, o sofrimento da nossa gente. 

Vamos esperar que os ministros da área econômica re
vejam essa posição e encOntrem uma saída m?is inteli
gente_ e menos danosa à economia popular. 

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

O SR. PRESIDENTE (José Fragelll) - Cor:icc!do a 
palavra ao nobre Senador Heráclito Rolemberg. (Pau
sa.) 

S. Ex• desiste da palavra. 

O Sr. Virg.mo Távora- Sr. Presidente, peço a palavra 
como Líder. 

0- SR. PRESIDENTE-""{JOSé" Fragelli) - Coilcedo a 
palavra ao nobre Senador Virgílio Távora, que falará 
pela liderança. 

O-SR. VIRGILIO TÁVORA (PDS - CE. Como 
líder, pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. -Presidente. 
Srs. Senadores: ~ 

Gostaríamos de chamar a atenção deste plenârio, 
principalmente da nobre Situação, antiga Oposii;;do, 
para este Boletim de Informações da Embaixada do Ja
pão. Não necessário se tornaria aduzir maiores conside
mções para verificar a responsabilidade em que se acha o 
Partido do Governo que, consoante a vontade deste 
Congresso, fez aprovar o ano pasSaaO a Llei d.i lriformá
tica e, rio-textO dessa Leí, consignou ·os recursos neceS
sários para que se pudesse pensar em Pesquisa e Desen
volvimentos próprio~i. E com que __ tristeza Vimos que isse 
dispositivo, justameniC: consignado rio art. 30 do Diplo
ma Legal citado, foi vetado. O veto não foi derrubado. 
Fizemos um projeto restabelecendo os principais tópicos 
da lei que estava assim deformada. E este Plenário, para 
satisfação nossa e para fixação futura da sua posição pe
rante aqueles que nos sucederem nesta Casa e que procu
rarem qual foi a nossa postura neste caso, aprovou por 
unanimidade esse projeto. Foi ete enviado à Câmara. 
Mas, na Câmara, face à indiferença da nobre SituaÇão, 
está ele parado em seu andamento. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Enquanto isso, o J~pão -lemos para que as palavras 
fiquem registradas nos Anais desta Casa: 

.. Não obstante, a sua difícil situação fi_nanceirã, 
fixou uma nova meta a médio prazo, como descrita 
abai;>J:o, pam cumprir responsabilidades através da 
expansão continuada da ODA ~,o Assistência Ofi
cial _ao Desenvolvim_ento -- çomensurãv~l com a 
parte da economia japonesa. O Governo,do Japão 
continuará aumentar a percentagem da ODA ao 
Produto Bruto (PNB) e, levando em consideração 

_ sua situação financeira, objetivarâ aumentar o mOn
tante total da OOA durante o período de 1986, do 
ano que vem até 1992 para mais de 40 bilhões de 
dólares." 

Não íamos ler4 Srs.~Senadores, o rest3.nte _dessas notí
cia. Mas, quando um_ País __ que tem recursos naturais"
isto aqui é quase ocioso_se dizer- tem como p-rinCipal 
riqueza a inteligência e capacitaçào de seus_ habitantes, 
aplica 40 bilhões de dólares, neste período de 86 a 92, 
que mesmo linearmente repartidos dariam apreciãvel fai
xa de 6,7 bilhões de dólares por ano, o.que nós vemos, 
Sr. Presidente, é que o dispositivo que autorizava a apli~ 
cação no orçamento-de 1986, já tom-an_d_o em conta a re

-ceita tributária, consignada da mensagem de Sua Exce
lência o Senhor Presidente da República ao Congresso 
Nac_ional, orçaria por ordem de 3 trilhões de cruzeirOs, 
aproximadamente 400 milhões de dólares. Até disso, Sr. 
Presidente, não podemos dispor este ano. 

Não nos venha djzer que o Plano Nacional de Infor
mática, que hoje deve ter sido aprovado em seu esboço 
final peloCONIN, tem consignados para o triênio recur
sos decres_centes, mas que calculados em ORTN pode
riam dar essa ordem de grandeza no I~> ano. Plano porém 
que não tem a correspondente fixação já do orçamento 
de 1986, de quantia que responda a esse inciso. 

Assim, Sr. Presidente, queremos deixar aqui mais uma 
vez, ante aquela esplêndida realidade que foi a XVIII 
Feira de Infomâtica, realizada em São Paulo sem.ana 
passada, ante todos aqueles conceitos emitidos perante o 
VI Congresso Nacional de Informática, e pelo reconheci
mento_ havido do desenvolvimento do progresso e do 
avanço da nossa tecnologia neste setor por parte dos in
tegrantes da ELANDI que é o Encontro Latino
AmeriCano deJnfomática que se_ realizou na "mesma épo
ca, nós fazemos um apelo ao Sr. Líder do PMDB, ao Sr. 
Líder do PFL, para que ajam junto a seus colegas da Câ
mara para que não perSista um situação como essa. 

Nós, latino-americanos, gostamos muito de nos enga
nar, gostamos muito de ver a aparência e não a· realida
de, de bater palmas à caricatura e não ao retr_ato. E como 
se pode ter retrato fiel de uma situação; como se pode 
realmente embasar uma política de informática sem ter 
os recursos assegurados, independente dos humores e do 
prestígio daqueles que momentaneamente detenham o 
poder, proporcional exatamente aos objetivos colima
dos? 

t=.ste é õ apeJO qt.ie neste moffientO~fãZeinos, Sr. Pr~êS~ 
dentC, quando, ao lermos esta comuniêaçãóda EmbaiXa
da- ao Japão, voltamos também ufano, participe qUe fu
mos desse Congress-o de Informática, de ver que não foi 
em -vãu--que-uCongres-so-·apoiou aquela polítiCa qUe já, 
sem embas<lmento legal, estava sendo seguida desde os 
anos de 1972 por este País, e que, naqueles instantes, 
mostrou toda a pujança àquelas centenas de milhares de 
pessoas que à Feira acorreram. Foi como que um brado 
também de alerta para que esse mercado, tão pujante
qu_l,mto o brasileirq, para que essa indústria que mesmo 
nos-momentos mais difíceis de recessão por que passou 
nosso País progrediu tanto, não caia nas garras justa
mente cJaquilo que mais se temia neste Pais, que era o 
domínio_ tecnológico estrangeiro justamente pela falta-º~ 
recursos que embasam pesquisa e desenvolvimento. 

Era o que tínhamos a dizer: (Muito berri! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) ~Concedo a 
palavra ao nobre Senador Odacir Soares; por cessão do 
ilustre Senador Jorge Kalume. 

O SR. ODACJR SOARES (PDS- RO. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

P.dssou quase despercebida, dias atrâs, notícia referen
te ao Prog-rama de Tra-nsporte de Passageiros de-Baixa 
Renda na Amazônia. 
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Embora sumária, a matéria, veiculada na Gazeta Mer
cantil, anunciava a destinação de 60 (sessenta) milhões 
de dólares, oriundos do Fundo de Marinha Mercante, 
para financiar, num período de lO (dez) anos, a cons-
trução de cerca de 60_(sessenta) embarcações de pequeno 
porte, com capacidade variando de ISO a 350 passagei
ros, a_fifl1 de :1tenºer às populações ribeirinhas da Bacia 
Amazónica, especialmente às que ficam às margens da 
rota Manaus-Sant_ªrém e Manaus-Tabatinga. 

Não obstante voltados prioritariamente ao transporte 
de- passageiros de baixa renda, os barcos serão mistos, 
devendo cuidar também da movimentação de mercado-
rias ap-longo c;le_tQda a malha hidroviária. ~--- __ 

O principal objetivo do investimento, segundo o Se
cretário de Transporte Aquaviário do Ministério_ dos 
Transportes, Newton Figueiredo, é "desenvolver o siste
nüf-de transPortes- de-pasSageiros que proporcione me
lhores níveis de serviço", prevendo-se, ainda, a abertura 
de linhas de crédito especiais pará pequenos armadores. 

Num segundo título, em seqUência às mesmas colunas 
dedicadas à questão, a que acabo de aludir, o referido 
jornal noticia a imlrieilte CriaÇãõ- da HIDROBRÁS -
órgão específico para tratar de assuntos de navegação 
fluviJ e vias navegáveis do País. D_e acordo com decla
rações·_ do Secretário- de _Transportes Aquaviários, "a~ 
tualmente, os problemas ligados à navegação interior 
vêm-sendo tratados de forma muito esparsa, porque par
te de seus assuntos é encaminhada pela PORTO BRAS e 
outros pela SUNAMAM". A criação da HIDROBRÁS 
decorreria, pois, dQ reconhecimento da necessidade de se 
atribuir a_um único órgão a coo_rdenaçào_de todas as ati
vidades do setor. 

Essas duas notícias, aparentemente irrelevantes, tra
duzem, de fato, dois acontecimentos de importância 
inestimáv~l paru os destinos da Amazônia, pois configu~ 
ram, finalmente, uma tomuda de consciência e de po
siçào sobre u questão nuclear da mais vasta e mais rica 
regiào deste País-continente: o transporte. 

-E quando se fala em transporte na Amazônia, fala-se 
necessariamente em transporte fluvial, dada a abundân
cia e as condições favorâveis à navegação do rio Amazo~ 
nas~ seus mais de 500 afluentes que constituem a maior 
rede hidrográfica do mundo. 

Para mim, particularmente, que venho me batendo, ao 
lado de outros combativos companheiros desta Casa, 
notadamente da Amazônia, pelo reconhecimento da im
porti:incia do transporte fluvial não só para aquela região 
mas parn todo o País- dada a sua notável economicida
de- haja vista pronunciamento que fiz desta tribuna no 
dia 2 de maio deste ano, o início do Programa de Trans~ 
porte de Passageiros de Baixa Renda na Amazônia e a 
iminente criaçãO-da Hidrobrás têm significado transcen~ 
dental. 

De fato, conforme prorurei demonstrarexaustivamen~ 
te n~quele pronunciamento - cujo tema foi a falta de 
uma !:f~ti'!a política de transporte fluvial para o País e 
sobretudo os 28.400 quilómetros de extensão da rede hi
d~oviáría çla Amazônia Leg~l -, é imperioso reverter o 
quadro atual de ~ransporte brasileiro, em que só o rodo-
vi~~-fR_ c!e_t_Ç~m __ 67~ dg tQtal transportado. Cerca de 19% 
das carga$ do País são escoadas pelas ferrovias e apenas 
10% pelas hidrovias, incluindo-se aqui a cabotagem, ou 
seja, a navegação mercante que se faz dentro de 15 mi
lhas da costa é entre pontos afastados no máximo 250 
mOh~._A_particípaç_~q da navegação interior, isto é, fora 
da_ costa e 9entro cj~ parte continental do P.dís, é de ape-
nas 1%! .. -

Pam mcdificar essa disparatada situação urge que o 
Governo, através de seus órgãos competentes, realize um 
trabalho de avaliação de todas as bacias navegáveis do 
País, para que sejan:t estabelecidos seus pontos nevrálgi
cas. 

O caso da bacia de São Francisco - para não nos 
ater-mos _ape-nasa-·Arrlazõnia -- exemplifica bem ess_e 
quadro de clamorosa subutilização dé nossos rios: no 
momento, transporta cerca de 40 mil toneladas por ano, 
quando sua capacidade é de I milhão e 500 míl tonela
das! Para que o Sã-ó Francisco seja transformado em hi
drovia plen<t e permanente, bastam pequenos investi
mentos em sinalização, balizamento e regulagem de ca· 
nais. 

Asslm,llão é por r alta de rios favofáveis que a nave: 
guçào fluvial no Brasil não se tem expandido. Com uma 



Outubro de 19~5 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONA((Seçiío II) 

malha hidrográfica privilegiada e naturalmente navegá~ 
vel por aproximadamente 50.000 quilômetros, os gover
nantes e administradores brasileiros deste século ainda 
não se dispuseram a aproveitar realmente esses caminhos 
naturais e econômicos para o transPorte de pessoas e 
para a circulação de mercadorias. Ao contrário, ao lon
go do século XX, o que aconfeceU, COffi f<ii'as eX:Ceções·; 
foi um declínio acentuado do transporte fluvial, conduzi
do por políticas de transporte assentadas no modal rodo
viário e na elaboração de planos de aproveitamentos hi
dráulicos, objetivando, exc!JJsivamente, a geração de 
energia etêtrica. 

Quanto à falta de mentalidade hidroviária nos gover
nantes e administradores, podemos atribuí-la como con
seqUência da degeneração da mentalidade marítima do 
século XX. O problema não é llpenas de navegação inte
rior, mas se alastra à de cabotagem e à própria Marinha 
do Brasil, que não conseguiu desenvolver um Poder Na
val à altura das necessidades do País. -

A cabotagem, que em 1956 transportou 4 milhões e 
300 mil toneladas de carga geral, chegou em 1976 a 995 
mil toneladas c em t 983 a I milhão e 200 mil toneladas. 

Como bem observa _estudo realizado em dezembro de 
1984 pela Diretoria d_e Navegação Interior, órgão da Su
perintendência Nacional da Marinha Mercante, "ao lon
go deste século e até os dias de hoje, os planejadores dos 
transportes foram firmados em sólida base de conheci
mentos no modal rodoviãrio". 

"Os programas de pós-graduação na área de transpor
tes" -prossegue o estudo- "são muito mais ligados à 
área rodoviária do que aos outros modais. As universi
dades brasileiras não formarãin ·ao longo do tempo pes
soal especializado em transporte aquaviãrio". 

"Assim -conclui aquela observaç-ão- "os homens 
encarregados da elaboração do planejamento de trans
portes, os homens que definem as prioridades de onde 
investir, os homens que traçam as pollticas de transporte 
têm suas bagagens teóricas, seus conhecimentos e suas 
intimidades com os problemas rodoviários". 

Ess.a falta de equilíbrio modal, dentro dos setores de 
planejamento e de decisão sobre investimentoS e_m~ trans
portes- como aponta a anáfise a que acabõ-dC_mc refi=-
rir- vem ao longo de quase 60 anos inibindo o desen
volvimento de outros modais que não o rodoviário. 

Agora, com a disposição do Go_ve_r_no em çriªr a Hi
drobrás e com o deflagrar do Programa de Transporte de 
Pdssageiros de Baixa Renda parece ter início, cofio dis~ 
se, ainda que timidamente, um processo de conscienti
zação sobre a importânCia econôinica e social de ri"oSsos-
rios. 

A disposição para utilizar õOssa gigantesca malha hi
drográfica ainda é tímida e essa timidez se reflete nos 
minguados orçamentos que contemplam o setor agua-
viário. -

Em termos de investimentos em estudas e projetes, 
construção de portos fluviais e melhoramentos das vias 
navegá veis o setor dispõe, este- anO, de 2 [ bilhões de cru
zeiros que, proporcionalmente àS-demais modalidades de 
transporte, significam tão-somente I, l% de particip-ação. 

Para 1986, em função ôas Pressões que tCmos exercido 
e da maior sensibilidade para a questão, os investimentos 
na área da navegação interior passaram para lO I bilhões 
e 700 mithões -oe crUZeiroS, aumentando a pãrticipaÇão 
do setor para 1,8% em -relação aos demaiS. 

Computados, ainda, os 80 bilhões extraorçamentários 
que em 1986 o BNDES rCp-aSSã"fá à PORTO BRÁS para 
a realização do terminal de passageiros e cargas de Porto 
Velho, teremos uma resultante de 181 bilhões e 700 mi
lhões de cruzeiros, com o correspondente aumento per
centual, o que, convenhamos, é muito pouco diante de 
uma inflação que-este ano vai para mais de 200%. Tão 
pouco se considerarmos que, para tornar francamente 
navegáveis os aproximadamente mil quilômetros de ex
tensão d_o rio Madeiia, de Porto Velho a Ma naus, execu
tando obras de balizamento, sinalização, dragagem e en
rocamento, gastaríamos o equivalente à c_onstrução de 
apenas 10 (dez) quilómetros de estrada pavimentada ... 

Mas essa nova postura programática e orçamentáría 
já esboça o começo de uma política hidroviària, abrindo 
uma perspectiva menos exclusivista em matêria_de_trans
portes no País. 

E essa como que reavaliação da Política Nacional de 
Transportes, em função do papel que desempenha em 

cada setor da economia, na integração nacional e na es
trutura social do Pais, aparentemente é indicativa da ad~ 
missão de que o setor hidroviário dispõe de elevado po
tencía\ de respostas, em termos econômicos e sociais. 

A decisão de implantar o Programa de Transporte de 
Passãgeiros de Baixa Renda é sintomática dessa nova 
mentalidade. 

Concebido para desenvolver um sistema de transporte 
das populações ribeirinhas dentro dos requisitos míni· 
mos pe segurança, regularidade, higiene e conforto, entre 
as div-ersas cidades, com custos de passagens totalmente 
enquadradas na realidade sócio-económica da região es
pecífica, esse Programa financiará o construção e aqui
sição de~modernas embarcações e tem sua implantação 
dividida basicamente em três fases. 

A primeira fase diz respeito à identifcaçào dos arma
dores, das embarcações e das freqüências nas diversas li
nhas. 
_Partindo do quadro_ de armadores que operam nas ti

nhas prioritárias, foram identificados aqueles interessa~ 
dos em participar do Programa, através da apresentação 
à SUNAMAM de cartas de intenção para o financia
mento de construção de embarcações para passageiros 
de baixa renda. Esses armadoresj_ã foram avaliados e se
rão sclecionados apenas uqueles que atendem às exigên
cias estabelecidas pelo Conselho Diretor do Fundo Na
cional de Marinha Mercante e pelo Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social para a assinatura 
dos contratos. 

Na Bacia Amazónica identifiCou-se, atualmente, o ser· 
viço de 44 linhas de navegação fluvial, para o desloca
mento de -pessoas e de mercadorias na regiãO. -Corri base 
em ~studos e levantamentos locais, já foram estabêleci
dog, __ Q§ critérios de seleção das linhas de navegação para 
dar iníCio ao Programa. Num primeiro momento, dado 
o fluxo de demanda e sua hnportância no contexto regio
nal, serão benefici;.lçias duas linhas consideradas priori
tárias: Manaus- Santarém, com 900 quilómetros de ex
tensãO; e Manaus- Tabatinga, com 1.780 Km de per
curso, tangenciando a fronteira com a Colômbia. 
--N<! s~unda fase dar-se·á o desenvolvimento de proje
tas de embarcações, atendendo aos requesitos essenciais 

- de segurança e_ de conforto, e terá a participação de ar
madores e construtores navais da região. 

VUlbõcfo~-se da larga eip~àiêncía daqueles armadores 
que já opentm nas diversas linhas existentes, foram defi
nidOs três tipos básicos de embarcações: tipo l, com ca
pacidade total para !50 passageiros e cerCa de 80-fonela
dõ~S de carga; tipo 2, -para 250 pasSageiros e aproximada
mente I 50 toneladas de cargil; tipo 3, para-350 pasSagei
ros e· perto de 200 toneladas de carga. Esses trê~ tipos te
rão configuruçãõ simples, bem semelhantes às embar
cuções regionais que _operam atualmente nas linhas, e 
yl<ijai-ão a uma velocidade de II nó$ (equívalentes_a li 
milhas marítimas por hora). 

A definição do mercado, número e tipo final de em
barcações e subsídios necessários ao financiamento dos 
barcos ocorrerá na última fase, de que darei informaç-ões 
mais adiante. 

f:. importante observar que a necessidade de implan
tação desse sistema teve origem na verificação do cance
lamento ou abandono de linhas deficitárias que resultou 
no isolãrlfe!lto de diversos povoados fixados às margens 
do rio Amazonas e _de seu afluentes. 

Com a uus_ênciã de serviços de transporte oferecidos 
pelo Governo, ou pela sua falta de regularidade, surgi
ram, então, pequenas empresas privadas, que passaram a 
prestai' ãtendimerito à população ribeirinha, sem, contu
do, atentar para as condições mínimas de conforto e de 
segurança. 

Eri1 face da carência de condições mínimas de segu
nmça, a Capitunia dos Portos passou a coibir a utili
zação de tais _barcos para transporte de passageiros, de
que resultou no dilema atual: a redução da o_ferta de 
tranSporte.- pela desativação das embar~ções que não 
cumprem os mínimos requisitos, não apenas leva seus_ 
proprietúrios à perda do seu sustento, como novamente 

-isola djver_sos povoados ribeirinhos, com grandes proble-
mas saciais. 

Com isso, é cada vez maior o número de embarcações 
de passageiros convertidas por seus proprietários para o 
transporte exclusivo de carga. 
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Acresce, ainda, o falo de os embarcadouros serem co
muns a carga e passageiios, disseminados em número 
consideriível ao longo d~ toda a Bacia Amazônica. 

A falta de transporte, com o conseqüente aumento da 
dificuldude de sobrevivência,-acaba por obrigar os habi
tuntes dos lugarejos a migrar para os grandes centros, 
instalando-se em suas periferias em condições talvez até 
piores. 

Estando a qualidade dos serviços ligada à capacidade 
de pagamento por seus usuários, o transporte de passa
geiros de baixa renda na Amazônia não pode se realizar 
em condições razoáveis sem a interferência governamen
tal. 

Como _a grande maioria das embarcações utilizadas 
nessa mOdalidade de transporte é_de pequeno porte e de 
propriedade de particulares, e tendo em vista a reduzida 
renda per capitados seus usuârios, tem-se como resulta· 
do a necessidade de fixação de preç-os baixos. Assim sen
do, os rendimentos recebidos pelos armadores não são 
sufiCientes para que POsSam adquirir embarcações ade
quadas e, no mais das vezes, obriga-os a permitir a su
perlotação dos meios de transporte. 

Faz·se necessário, portanto, o subsídio por parte do 
Governo, que não deve ser dirigido à operação- face à 
inviabilidade de seu controle, pela diversidade de rotas, 
de embarcações e Cte-armadores - 1 mas orientado ao 
custo de capital, quando da construção dos meios de 
transporte. 

Com b::~se ness_es_ requisitos, aprofundados através de 
estudos e análises, e com vistas à implantaç-ão do Progra
ma -de transporte para Passageiros _de Baixa Renda, o 
Conselho Diretor do Fundo de Marinha Mercante, em 
reunião ~ealizada no dia 6 de setembro último, aprovou 
as seguintes medidas, que se referem à terceira e última 
fase de implantação do Programa: 

I- Financiamento de 90% (noventa por cento) do va
lor aprovado para a construção do barco; juros de 3 (três 
por cento) ao uno pela Tabela Price; prazo de financia
mento de lO (dez) anos; carência de 4 (quatro) anos; e 
pagamento em prestações mensais sucessivas em ORTN, 
efetuando-se a conversão em cruzeiros. 
II- A concessãO de sutisídios para construção de em

barcações, como única forma de viabilizar o transporte 
de passageiros de-baixa renda, com as condições essen
ciais de segurança e conforto, e com tarifa compatível 
com a renda per capita da população. 

III- Nível máximo de subsídio de 65% (sessenta e 
cinco por cento) do valor a ser financiado para a _cons
trução de cada embarcação (90% do valor aprovado para 
a construção). Acima desse nível, considera-se inviável a 
exploração da linha pela iniciativa privada, cabendo en· 
tão ao Governo garantir o transporte de passageiros 
dentro dus condições básicas pretendidas pelo Progra
ma. 

IV- O custo com o seguro da embarcação será divi
dido entre o_ Fundo de Marinha Mercante e o respectivo 
armador, proporcionalmente ao subsídio concedido à 
sua _ _linha de operação. 
- V -A-adoç-ào de nÍ\ eis de subsídios diferenciados 
para us linhas tidas como prioritárias, tendo em vista as 
peculiaridades inerentes a cada uma delas. 

VJ- Financiamento e c_ons_trução de embarcações 
para as linhas Manaus- Santarém e Ma naus --Taba
tinga,julgadas prioritárias, com base nos níveis de subsí~ 
dios propostos em estudos específicos, observando-se o 
nível máximo de subsídios pam o Programa. 

Cabe ressaltar, como aludi logo de início, que o mon
tante de recursos estimados para a implantação do Pro
grama de Transporte de Passageiros de Baixa Renda em 
todas as regiões carentes do Pdís é de aproximadamente 
8 milhões de ORTN ou 60 milhões de dólares, a serem 
aplicados ao longo de um -período de dez anos. 

Embora no momento não disponha de informações a 
respeito dos elementos que conduziram ã fixação da esti
mativa de 60 milhões de dóalres como bastante para a 

_reaJizuçào desse Programa, e mesmo levando-se em con
ta a diversa estrutura de custo de um barco para a nave
gação de cabotagem, de um barco para navegaç-ão flu
vial, de configuração bastante simples, parece-me pouco 
recurso e muito prazo para a concretização de meta que 
toca o próprio cerne da segurança nacional, já que seu 
prop"ósíto subjacente é sobretudo estancar o processo de 
despovoamento do interior da Amazônia. -
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Partindo dos dados disponíveis- a meta é construir 
60 barcos em 10 anos- pode-se inferir a mêdia de cons
trução de 6 barcos por ano. Mesmo considerando-se que 
a partir do quinto ano (deduzidos os quatro primeiros a 

. título de carência) jâ. se estaria processando o retorno do 
capital, com a progressiva realimentação do sistema, .é 
forçoso reconhecer como significativamente favorávets 
as condições Merecidas pelo P~o.?ram~ a~s ar~adores 
interessados, cfr3do que s6 o subStdt.o- aqm considerado_ 
na sua expresSão mais alta - chega em cerlos ca_sos a 
58,5% do valor financiadõ para a construção. Se atentar
mos para os juros de 3% ao ano, aliados à carência de 4 
anos, teremos um quadro de financiamento compatível 
com a realidade econômico-financeira dos armadores re
gionais e do inestimável valor social do empreendimen
to. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao vislumbrar aS pers-_ 
pectivas que começam a se abrir para o futuro -da nave
gação fluvial, não só da Amazônia mas de todo. o Pais, 
vejo-me diante da grande tição legada pelos anttgos ro
manos âs geraçõ-es futuras, ã lição de paciência e perseve
rança contida na singeleza deste provêrbio: Guta tavit la
pidem non vis, sed semper cadendo (A gota cava a pedra 
não pela força, mas pela constância com que cai.) 

Creio que terá sido mesmo assim, pela ten~cidade e 
pertinácia com que temos martelado ao longo do tempo 
com o problema da navegação fluvial, que estamos conM 
seguindo, ainda que superficialmente, furar o cerco ãbM 
surdo de resistência ao aproveitamento adequado da 
malar dádiva da natureza brasileira: suas mansas eStra
das líquidas, que não eXigem pontes, cortes, aterros; tú
neis, asfalto, nem pedágios. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presídente. (Muilo bem!) 

O SR. PRESIDEN1_"'E (José FrageJ!i) -:- Faltam oito 
minutos para findar a Hora do Expediente. Consult_o ao 
nobre Senador Octávio Catq_o~o se poderja conceder-l~e 
a palavra com prorrogaçdo de 15 minutos, com anuência_ 
do plenário. Se S. Ex• achar pouco tempo, podemos dei
xar pam depois da Ordem do Dia. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO - Queria que V. Ex• 
tivesse a tolerância de ouvir uma questão ~e ordem -
não sei bem se é uma questão de ordem ou uma recla
mação- que quero fazer a V, Ex• 

O SR. PRESIDENTE (José F'ragelli) -_Pois não, 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS- RS. Para uma 
questão de ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, não há nada de pessoal com re
lação ao colega Odacir Soares, mas como S. Ex• falou 
por cessão de tempo do nobre Senador Jorge Kalume, 
me pareceu oportuno levantar a seguinte indagação a V. 
Ex.•, Sr. Presidente: no momento em que um orador ins
crito não se encontra em plenário, surge para o orador 
subseqUente a oportunidade de falar antes. Eu sou a ins
crição seguinte à do nobre Sena,dor Jor_g_e Kalume. Es
tando_ S. Ex~ ausente, eu teria a perspectiva de falar antes 
da Ordem do Dia. Entretanto, Por cessão de tempo de 
um ausente. falou o nobre Senador Odacir Soares. Acho 
que isso prejudica, Sr. Presidente, a inscrição seguirlte. 

Não há nada de pessoal, falarei depois da Ordem do 
Dia. Deix:o apenas uma colocação. Se alguém está ausen
te, a prioridade, a preferência de falar na melhor hora, 
na melhor oportunidade ê da inscrição seguinte. 

Era a espécie de reclamação que faria a V. Ex.• (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Nobre Sena
dor Octávio Cardoso, tem sido prax.e nesta Casa a cessão 
feiia por um Senador a favor de um colega n_a ordem da 
inscrição. Essa ê uma prática seguida, embora me pareça 
não seja prevista, expressamente, no Regímento Interno. 

V. Ex• levantou outra- questão, que é um ausente fazer 
a cessão. Nós, em geral, temos aceito e fazemos a sub_s~i_: __ 
tuição. Não vou levantar essa questão de ordem no_ ple
nário, a não ser que V. Ex• o queira. Posso entrar em-enM 
tendimento com as Lideranças para saber como devemos 
proceder daqui por diante. 

O SR. OCfÁVIO CARDOSO -V, Ex.•- ainda me 
permite'? -

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Pois não, 
nobre Senador. · 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO- Sr. Presidente, aca
tarei a decis_ão de V. Ex• Sei que tem sido uma-praxe nes
ta Casa, mas e rã. _praxe também não se começar a Ordem 
do Dia às-·ts hor.as e 30 minutos, e tantas foram as recla
mações, especialmente do nobr~ S~nador Jutahy Maga
lhães, que hoje- se adota a prática salutar de c.omeçar a 
Ordem do Dia às !5 horas e 30 minutos, até interrom
penâo- o orador para que prossiga o seu discurso apôs a 
Ordem do Dia. Acho correto. Assim, embora tenha sido 

· prnxe âlguém usar a inscrição de um ausente, levanto o 
Pi-Oblema. Não é nada contra o meu colega Se~ador 
Odac_ir Soares e, tampouco, contra o meu colega Sena
dor_ Jorge Kalume. Acho apenas que existem certas cai-

-- Sas que precisamos examinar ... 

ô Si.-PREsii>ENTE (José Fragelli) --EXatõ.! 

--o-sR. OCf Á VIO CARDOSO - ,,, aperfeiçoando os 
nossO trubalhos no sentido da maior justeza de procedi
mento com re[ação aos colega$ presentes. Muito obríga
do a V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelti) - Todos com
preenderam e acredíto que até aprovam a linha levanta
da por V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Está finda a
hora do E:!~pediente. 

P..1ssa-se à 

ORDEM DO DIA 

Nâo- !lá qtloruin para deliberação, 
E_~_ conseqU~ncia, as _matérias da Ordem d? Dia,. em 

fase de VotaÇão, cons_títiJ,ídados Projeto~ de Lei da Câ
mara n•s 50f81, 183f8<64f85, 8Sf85 e 89/83; Projetode 
Lei do ~nuô9 81/81- CoiTiplementa_r; Requerimentos 
n\"s· 321 e 140/85; Projeto de Lei da Câmara n'i' 73/85; 
Projetas de Le_i do S_enado n9s 62/81 e ~67 (83, ficam com 
a sua apreciação adiada para a próxima sessãg ordinária. 

O SR. p_~E~l!)~TE""(José Fragell~~- ~tem 13: 

Discussão, em turno único (apreciação prelimi~ 
nar da constitUcionalidade !! juridicidade, nos ter-_ 
mos do ·art. 296, do Regimento Interno}, do Projeto 
de Lerda Câmara n9 100, de 1983 (n9 2.971/80, na 
Casa de origem), que cria a Junta de Conciliação e 
Julgamento de Cotia, no Estado de São Paulo, e de
termina outras pr<;~vidências, tendo 
---PARECERES, sob n9s 667 a 669, de 1984, das 

-toffiJSSões·: - --· ---
-de Con~titl,_li,_ção e Justiça-- 1"' proounclamen-

to:~peuccoõstítt.icionalídade e juridícídade; 2"' pro
nunclãinentO: peta inconstitucionalidade e injuridici
dade, com voto vencido dos Senadores Fernando 
HenriqUe C:ãrdoso e Hélio Gueiros; e 

-de Legislação Social, solicitando o reexame da 
~~_miss~~- ~~-Con-stituição e Justiça. 

Discussão do projeto quanto à s_ua constitucionatt~t'a-. 
de e juridicidade. (Pausa.) 

Não havendo -quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

A votação da matéria fica adiada por falta de quorum 
p.ar.:t deliberação. 

O SR. PRESIDENTE (José Frigelli)- ]tem 14: 

DiscUssão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n~ 33, de l985 (n'il I .550(83, na Casa de ori
gem), que "declara feriado nacional o dia 20 de no~ 
vembro, já_ce{ebr_ado Di~ Naci'?nal da Consciência 
Negra pela Comunidade Afro-Brasileira", ten_do 

PARECER FAVORÁVEL. sob n• 6t I, de 1985, 
da COmjssão: 

- de Educação e Cultura. 

A ma:tériá co"rtStou ·da Ordem do Dia da sessão ordi
nária de !9 de setembro do corrente mês, tendo asuadis
cü.s~iàQ_UQ.í!19a, a r~qu,erim~nt_? do Senador Adeçbal Jure-
ma, pUra a-Pre!iefíte sessão.~ - ~-

Em discussão o projeto em turno ú.nico. (Pausa.) 
--Não havendo quem peça a pa\avra1 encerro a discus
são. 

A votação da màtéria fica adiada por falta de quorum. 
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Moac)_'r Duarte, primeiro ora
dor após a Ordem do Dia. 

O SR. MOACYR DUARTE (PDS- RN. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Se a economia é uma ciência complexa, enigmática e 
até certo ponto misteriosa, pelo que de incertezas, equí
VQCOS e distorções habitam e ocorrem em sua aplicação, 
o economista, por seu turno e por via de conseqUência, ê, 
sempre, um ser enigmático e às vezes profético ou apo
calíptico, sendo que, quase sempre, suas previsões e pro
fecias seguem perfeitamente as trilhas traçadas, mas, 
acontece que chegàm a destinos diferentes e não previs
tas ou desejados. 

Hâ-mi literatUra especializada um dito que tomou for
ma e valor de aforiSmo: ~'Economista é o suJeito quejus
tifi"ca nO j:lres-erne 'porque as suas previsões para o futuro 
deram errado no passado." 

Mas, não podemos mais viver no planeta das ilusões 
ou no mundo dos sonhos, mormente quando o quadro 
de nossa economia exibe tintas negras e as perspectivas 
para o futuro se (ornam ma:is nebulosas e sombrias. t:; 
preciso q-ue-conheçamos, analisemos e projetemos a fun
do, a nossa crua e nua realidade econômica, e dela retirar 
e cóiif:ela compor as pedras e os alicerces sobre os quais 
fundaremos uma economia sólida e estável, estribada em 
bases n-x.as· e autênticas. 

Para chegarmos ao estágio ideal que urge alcançar ne
cessitamos partir de premissas e evidências que se conOi
tam e anulam os fundamentos até agora vigentes na nos
sa visão primária e-ria doença infantil que cegam e enferM 

--mamo panorama e o organismo da economia brasileira. 
Uma das obviedades mais terríveis e chocantes, e 

como tal das mais irritantes, é a de que é imposs(vel divi
dir e partilhar o bolo em fatias de soma superiores ao to
do, istO é~ o total das parcelas, maior do que o total ge
ral. I: muito fácil pregar o aumento da fatia percentual 
de cada um sem diminuir a de ninguém. Porém, isso é 
impossível na prática, inexplicável na teoria e fere a arit
méticu. 

Outra. das evidências conllitantes é a que preconiza a 
Oêu·pação e povoamento dos espaços vazios da nossa su
perficie continental, aumentando os comensais, enquan
to os ácepipes e o cardápio minguam. Ora, o nosso obje
tivo imediato par:.1 minimizar um problema crucial está 
justamente no aumento da renda per capita e não no in
Crê"rhcnto do material humano. 

Uma série de equívocos deste naipe gera profundas 
distorções na economia e no sistema financeiro adota
dos. O exemplo de países, de que o Japão constitui para· 
digma, mostrJMnos um verd~eiro mil,agr.e econômico e 
ele repousa em elementos stmples e face1s, mas usados 
com seriedade e eficácia. Citemos apenas três dados es
senciais que tipificam o modelo j~ponês: a qualificação 
du mão-de-obra; a ênfase no controle da natalidade; o 
esforçQ_ de poupança no pàís, da ordem de 35% do_ Pro
duto Nucional. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Estas considerações preliminares, de natureza geral, 

valem, apenas, como preâmbulo e nariz de cera ao as
sunto fundamentar que motiva este nosso pronuncia
mento, e que é a situação a que chegou o Banco do Bra
sil, atingindo ao ápice do desgaste no início do ano de 
1985, fruto de uma poiítica discriminatória _e distorcida _ 
que quase levava ao imobilismo e à marginalização a 
nossa maior instituição de crédito, pelas restrições, su
pressões, desatívações e mutilações operadas no campo 
das aplicações que comprometeram profundamente _o 
sep desempenho no plano da economia nacional. 

Queremos solicitar a especial aten10 desta Casa para 
o comjoso, lúcido. objetivo e incontestável depoimento 
do HuStfe e tlãfrl011f Presidente do Banco do Brasil, Douw 
tOrCãfnillo Calazans de Magalhães, pronunciado no Se
mim\ rio de Administradores do Banco do Brasil, realiza
do nest~ Capital, mês passado. Trata-se de um documen
to do mais ~!to valor e da maior oportunidade, porque 
faz uma radiografia de todã a situação do Banco e apon
ta-ãs caúsas -e·as ra.};õ-es- que o arrastaram a esse estado de 
in'quietaçi'\o e de temor. 

O Sr,_Qdacir Soares- Permite V. Ex.• um aparte, 
nobre Senador Moacyr Duarte? 
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O SR. MOACYR DUARTE- Recebo com prazer a 
intervenç_ão do nobre Senador Odacir So_ares. 

O Sr. Odacir Soares- Aproveitando a oportunidade 
em que V. Ex~ faz um discurso, abordando problemas 
econômicos do País, e no momento em que faz referên
cias ao Banco do Brusil, ao Dr. Camillo Calazans, e à 
sua Diretoria, eu desejava registrar nos Anais da Casa, e . 
incorporar ao discurso de V. Ex•, teor de um telex recebi
do por mim do Diretor de Credito Rural do Banco do 
Brasil, ex-Deputado Sebastião Rodrigues Júnior: 

"Queremos informar a V~- Ex.- que cumprindo 
orientação recebída do Senhor Presidente José Sar
ney, a Direção .do Banco do BraSil deliberou suspen
der todas as execuções judiciais ·em~curS-0 Contra 
mini e pequenos produtores rurais (cerca de (2 mil) 
nos Estados do Norte e Nordeste do País. Em para
lelo, estu Diretoría de Crédito Rural, sub_ordinada à 
Vice-Presidência de Operações Internas, decidfu-se 
pela criação de um grupo especial de trabalho com a 
finalidade de buscar uma solução administrativa 
par.J. a quest~o do~ inadimplementos, dentro dos 
objetivos sociais que presidem o Gowrno da NoYa 
República, prescr.·ados os princípios básicos que 
orientam o crédito rural." 

Era o aparte, agradecendo a V. Ex' pela oportunidade 
de fazer esse registro. 

O SR. MOACYR DUARTE- O •parfe de V. Ex•, 
nobre Senador Odacir Soares, vem subsidiar o meu dis
curso. V. Ex' haverá de constatar, do decorrer de minha 
exposição, que-procurarei elencar os motivos e as razões 
da descapitalização por que passa atualmente a nossa 
matar instituição oficial de crédito. 

Logo nos primeiros trechos da sua clara conferência, o 
Dr. Camillo Calazans declara textualmente: 

"Ao assUmir a Presidência, retornando à Casa 
em que vivi a maior parte de minha vida, pude logo 
perceber as inquietações predominantes. As dúvidas 
eram muitas e o furuto iri'cerfo. O Banco do Brasil 
possivelmente encontraYa-se no auge do processo de 
desgaste a que fora submetido ao longo dos últimos 
5 anos." 

Estas palavrJ.s, por si só, descrevem o quadro de 
apreensões e angústias que deixaram perplexos os res
ponsáveis pelo destino de instituição, notãaalriente aque
les que, pertencentes aos quadros do próprio Banco, com 
uma existência inteira deYotada à entic;lade, amam-na e 
por ela vivem, com um amor e uma ternura acrisolados 
na convivência de cada dia._ 

Numa síntese numérica geral, estes percentuais denun
ciam, iri'espondivclmente, o violento desgaste e o aca
chapante descquilfbrio que arrastava as finanças do Ban
co para o fundo do poço, que representava o caos irres
gatável. Eis o quadro: 

Em março de 1985 os ativos representavam, em ter
mos reuis, cerca de 79% da posiçãO registrada no final de 
1978. O volume de Créditos igualava-se, também, em ter
mos reais, ao volume de 1972, ou seja, de 12 anos atrás. 
Em resumo: Os ativos em 1978, totalizavam 113,9 triM 
lhões, e em- 1984 caiam para 90,3 trílhões; os créditos 
concedidos, que em 1980 atingiram '30,1 trilhões, em 
1984 caíram para 10,5 trilhàes, igual ao ano de 1972. 

Dentre outros reflexos, o do plano internacional foi o 
mais contundente, abalando o cré_dito externo, pois o 
Banco do Brasil, depois de se posicionar entre os- 20 
maiores Bancos do mundo, durante muitos anos, caía, 
vertiginosa e verticalmente para o 399 _lugar. Além do 
mais, o Banco expandira sobremaneira suas atividades 
internacioriais, como elemento e fator da integração da 
nossa economia à economia mundial, passando a consti~ 
tuir o mais importante ponto de apoio com que contava 
o País para atraí r investimentos e fomentar c ampliar as 
exportações. Com essa queda nas_ suas atividades e face à 
liqUidez internacionaL que envolveu a economia, 
estreitaram-se os corredores das negociações e 
restringiramMse às operações financeiras. 

No campo interno, o Banco do Brasil começou a co
nhecer um período negro, a partir de 1965, com o adven- ~ 
to da Lei n9 4.728, que regulamentou o chamado Merca
do de Capitais. Com essa lei criaramMse condições para 
se diYersifkarem as operações da rede bancária privada, 
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de várias formas e dirigidas às mais diversas faixas do 
-merc~fdo_não-monetário,_por-meio de corretoras e distri
buidoras de valores, associações de poupança_e emprésti~ 
mos- Bancos de investimento, etc, etc. 

Enquanto se faziam concessdes de toda a ordem e 
muita desordem, algumas resultando emconhe_cidos dé
bâcles financeiros, ao Banco do Brasil era negada sim
plesmente a participação no processo de especialização 
em que empenhava a concorrência. E recusava-se essa 
presença exatamente ao Banco do Brasil, que sempre li
derou e serviu de suporte maior ao sistema financeiro 
brasileiro no seu mais alto contexto, e que por sua serie
dade_ e lisura, correção e confia6ilídaáe~ sempre c'Oilsti
tuiu uma garantia no trato dos recursos leYados à sua 
guarda. 

A pálida e Sinuosa alegação de qu-e a· Banco do Brasil 
já dispunha de um mecanismo muito forte_,. a Conta de 
J\1oYimcnto-::- foj o argumento utilizado para- afa§tá-Jo 
daquelas fascinantes e promíssoras faixas do mercado. 
Hoje, face às evidê-ncias, os argumentos manipulados 

·-par.r]Usrificar aquela criminosa preterição que lhe foi 
imposta, mostram sua inconsistência e sua sem-razão, e 
mais do que isso, deixam transparecer sua mal ocutada e 
comprovada má-fé. A não permissão para o Banco partiM 
cipar do segmentq nrto-monetário foi uma fraude e uma 
farsa, sobretudo quando verificamos que a açào dos con
glomerados financeiros se assemelha, em tudo e por tu
do, a .dos Bancos comerciais. Co-m--relação ao_supOsto 
privilégio da Conta de Movimento, esta rubrica deixou, 
de há muito, de ter expressão na composição dos recur
sos totais disponíveis-, pois e·m dezembro de t984 repre-
sentava menos de 9%, contra 25% em 1978. ---

Outra cqnclusão terrível e desoladora a que chegou o 
Banco, enfatizada no pronunciamento aberto e verdadei
ro do Dr. Camillo Calazans, é a de que a partir da apro
vação da Lei n9 4.728, registrou-se profunda modificação 
na composição dos haYeres financeiros, em decorrência 
da crescente predominância dos conglomerados finan
ceiros. A participação dos recursos captados no segmen
to não-monetário evoluiu de apenas 8% em 1964 para 
89% no final de 1984, reduzindo a apenas 8% o espaço 
dos depósitos à vista, justamente o segm-eflfó a qUe -fora 
represado o Banco do Brasil. Há que se registrar, entre
tantO, que de 1968 a 1978 o Banco virtualmente manteve 
sua particlpaçUO relatíva no mercado de crédito, em ra
zão da marcante presença, em seus empréstimos, das 
operações de fomento do Governo Federal. A partir de 
1979, reduz-se o pesó do Banco do Brasil no sistema fi
nanceiro, seja pelo esgotamento dos recursos de fomento 
oriundos do Banco Central, seja pelo contingenciamento 
das uplicaçõeS, cõnio iiistrumento da poHtica de c_ombate 
à inflação. Nesse particular, os resultados revelaram-se 
infrutíferos, pois, enquanto as operações cafam 76%, em 
termos reais, a inflação ingressaYa na casa dos três dígi
tos. Para que as aplicações do Banco retornassem aos 
níveis operacionais alcançudos no final de 1978, o saldo 
d~ empréstimos ao setor privado em dezembro passado, 
deveria ter sido de 62,3 trilhàes de cruzeiros, e foi de ape
nas 14,5 tri1hões. ISto quer dizer que a instituição deixou 
de emprestar ao setor produtivo- que é o seu-escopo e 
funç~o prirriordlaiS :...._cerca de 48 trilhões de ciuzeirCis, 
em valores corrigidos. 

O Dr-. TUmillo Calaz<Jns, com a cultura, o conheci
mc_nto e a_inteligênda que lhe são peculiares, prossegue 
sua análise, declarando que como conseqUência do con
tigeflciümenio impOSto ao Banco, acentuou-se a queda 
de_ sua particip<tção no sistema financei'ra, de tal sorte 
que· u representatividade de seus depósitos reduziu-se, 
nos últimos 20 anos, de l3,4% para apenas 2%; a dos em
présiiinos ao seta r privado, mingilou de 32% para apenas 
8%. Com a penalizaçUo do Banco, limit!ldO a uma parti
cipaçUo reprimida no mercado, perdeu a economia, per
deu o selo r privado, que absorYia 98% dos empréstimos, 
principalmente os segmentos mais carentes, tais como a 
agricultura, a pequena e média indústrias e a empresa de 
cupitul nacional. E, :;obretudo, perdeu o próprio Gover
no. despoj<Jdo de influente instrumento regulador do 
men.:::.~do. capaz de _induzir, pelo volume de suas _apliM 
c:rçÕ'cs: a gueda das taxas internas de _juros e promover 
rc!lexos positiYos sobre as utiYidades produtiv~s_: 

Numa síntese fria e chocante, o presidente do banco 
revela uma verdade estarrecedora: "Assistimos hoje à 
preocupante situaçUo de empresas altamente capitaliza-
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das se afastarem do mercado de produtos, para investi
rem em especulação financeira, enquanto as empresas 
descapitalizadas- dedicadas substancialmente a prover 
QS bens de_ consumo enfreQtam encarg_os astronômicãs 
de juros, superiores, muitas Yczes, às despesas com aqui
sição de matérias-primas, pagamento de salários e previ
dência social." 

_ Esse quadro não pode permanecer, sob pena de verM 
mos a economiá se fragmentar e caminhar para o abismo 
sem· run-do e sem regresso. 

Queremos trazer p:.lra a análise _dos Srs. Senadores, 
mais um quadro que demonstra o desequilíbrio das ativi
dades do Banco do Brasil, mormente no toc_ante ao setor 
<!grlcola,_ e particularmente e especialmente no tocante à 
Região Nordeste. -

Ora, ·os'depósitos do Banco do Brasil equivaliam a 
13,4% dos _haveres financeiros, em 1964. Em 1984, a sua 
purticipação caiu para 2%. Isto se deve, principalmente, 
ao fatO de o Banco estar- restrito às atividildes de Banco 
comercial, não podendo trabalhar em outras faixas do 
mercado financeiro, 'abertas aos grandes conglomerados 
q~~ são os seUs principais concorrentes. No período de 
196.3/84 a partidpaçiio do banco sofreu restrição de 
81,4%. Neste mesmo período os "Outros Hã veres Finan
ceiros", tais Como, _depósitos de poupa-nça, vedados ao 
Banco d-o Brasil, reYelaram um expressivo crescimento 
de 171%. Na rubrica de "Empréstimos" ao setor priva
do, registra-seque enquanto a participação do Banco do 
Brasil retruíu-se 76%, e a dos bancos comerciais retraiu
se 41,2%, o sistema não-monetário cresceu 343,8%. 

Porém, o mais grave e chocante, contraditório e revol
tahfC, -ror a parllclpU:çãO percentual da região Nordeste 
nos empréstimos do Banco do Brasil. Essa participação, 
já reduzida, caiu _de 17,3% para 10,5%, no período de 
I 979 a 1984. Os saldos dos empréstimos concedidos ao 
Nordeste mostraram retração ainda superior à con
tençUo global das aplicações do banco. Peço a especial 
atenção dos -Srs. Sen?dores para este detalhe, de_ que, re
pito, os saldos dos empréstimos concedidos ao Nordeste 
mostramm retração ainda superior à contenção global 
das aplicações do Banco do Brasil. Isto é, criaram-seres
trições e contenções dentro das contenções e restrições 
para prejudicar mais o Nordeste. 

Vejamos: 
Em valores corrigidos, as operações do banco, no 

Nordeste, uc_usavam uma queda de 84,1%, equivalente a 
cerca de 8,9 trilhões de cruzeiros. Por outro lado, na reM 
gillo Sul, a queda foi de apenas 66,5%, 17,6% menor que 
a registrada no Nordest.e, o que faz aumentar a partici
pação do Sul nas aplicações totais, de 24,1% para 31%, 
tudo Í$SO com evidente prejuízo para a região nordestina, 
a mais pobre do País, prejuízo para a sua economia, pre
juízo para sua agricultura., prejuízo para sua sobrevivên
cia e seu futuro. No meu Estado, o Rio Grande do Nor
te,, o quadro é ainda mais desalentador e mais triste. 

O SR. CtSAR CALS- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. MOACYR DUARTE- Concedo, com prazer, 
aparte a·o nobre Seilador César Cais. 

O Sr. César Cais-- Nobre Senador Maocyr Duarte, 
V. Ex' faz um pronunciamento mostrando que o Banco 
do Brasil que realmente _é a agência bancária de mais 
p~o dentro da estrutura goYernamental, tem tido uma 
participaç;io cada vez menor nos empréstimos ao Nor
deste. Parece a mim, pelo pronunciamento de V. Ex•, 
que duas coisas estão sendo necessárias para que se cum
pram as promessas da administração neo-republicàna. 
Na realidade, eu creio que o maior realimentador da in
flação é o custo do dinheiro, e não_acredito na baixa de 
juros sem ser com a ampliação da atuação do Banco do 
Brasil. 

Penso que se o GoverJlo, em vez de diminuir a atLiação 
do Banco do Brasil, estivesse aumentando a atuação do 
Banco dq_ Brasil, aí poderia, de fato, baixar os juros que 
sUo o principal realfmentador da inflação. Não creio que 
o déficit público das estatais......:... já me m"nifestei várias 
vezes às estatais do setor produtivo- ou até os salários; 
sejam realimentadores da inflação, a não ser uma políti
ca de tecUpcração dos salários. Mas o salários acampaM 
nhando a inflação é óbvio que não seria alimentador da 
inl1ação. Então, o principal alimentador da inflação é o 
custo do dinheiro. 9 que se pode demonstrar é que o au
mento do déficit público, no primeiro semestre, foi de 
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170 trilhões de cruzeiros, sendo 10 trilhões de semente se- nal do Brasil, jornal sério, esteja equivocado. Essa notí-
lecionada, 110 trilhões da correção inflacion_ãri;r:t;; 50.tri.- cia está no lnformeJB do dia 29 deste mês e é realmente 
lhões, vamos dizer assim, devido ao custo do.dinheiço, é . t:Sí,rrr_eCé'dOiã .. O pfObie'rtú_ Oão é Sá6er·se·o Sur está Com 
o rolamento da dívida. Em segundo lugar é sobre()_ ~gr- ~ _P:~r~!!f:l!áis ·m-aiores do que o Nordeste; o -problema é 
deste. Todos os dias_a imprenSa fala na prioridade que o coiber pfocedimefifõS Cofio esse que dá notíciã no jor-
.Senhor Presidente da República, José Sarney, e acredit!J n~l~_~_u_i~? obrig~~~-~-V~ Ex• 
que Sua Excelência esteja fazendo com sinceric!~~. _g_u~r- _---·-O SR. MOACYR DUARTE_ Agradeç_o 0 aparte de 
dar ao Nordeste, mas até Governadores daAiiança'De~ V. Ex~. e a leitura que V. Ex• acaba de fazer de uma notf-
mocrãtica já estão impacientes porque essa -prioridade cia incerta ·num dos mais conceituados jornais represen-
para o ~~releste não se cocreti~a. Ontem, ?sjornai~.9!' tantes _da imprensa brasileira, nada mais é do que sinal 
Ceará diziam que o Governador do Ceará Já da'! a mos- d · 
tm de impaciência com a falta de recursos_ prometidos _ os tempos. _ . 
para 0 seu Estado. Veja bem: eu~reio que o fato do Ban_-_ Ouço, com prazer, o nobre Senador Oda.ctr Soares_. 
co do Brasil estar decrescendo as suas <:).plicações no No r- -Ü-Sr. Odacir s~ar-; _Queria apenas c~mpr~ntar 
deste, não se justifiCa: na Velha República, mas_t!!_u~_t_~_ , __ v__c Ex.,_ pelo brilhante dls_c_ursoqueestâ fazendo nesta tar-
menos na Nova República. De maneira que creio que se- de quando aborda, de forma bastante lúcida, a perda de 
ría muito importante que este pronunciamento de V. Ex' s.ubstância do Banco do Brasil, nos últimos tempos. Isso 
pudesse chegar ao Presidente José Sarnt;y, que sei é um lamentavelmente não vem Ocorrendo apenas com o San-
homem bem intencionado. As minhas dúvidas é de como co_do,Bn.J.sH mas, rel<!t!'{arpen_t~,, n'ª Região _Amaz_ônica 
chegar lá, porque a imprenSa não noticia urn pronuncia- vem ocorrendo 0 mesmo fenômeno, a mesma doença em 
menta desse peso, e não sei se a Assessoria do .PalâciP dg relação ao Banco da Amazônia. Tiv.emos há dias aqui 
Planalto é capaz de captar as idéias do pronunciamento em Brasllia 0 Dr. Delile Guerra de Macedo, Presidente 
de V. Ex'. Não sei, também, se o mesmo se dâ nq__M_jnis- d.o.Banc.Qdo Amazónia, peregrinando nos gabinetes mi-
léria da Fazenda, mas o bom seria do President~a R,~-- - niS1eriais, notadamente nos gabinetes dos Ministros da 
pública. Mas acho que a denúncia que V. Ex• faz do de- Fazenda e do Planejamento, para tentar incluir substân· 
créscimo de aplicações do Banco do Brasil no Nordeste cia nas atlvid<~des e nas ações do Banco .da Amazônia, re· 
tem que ser repelida por todos nós nordestinos, lutivamente a atividade exercidas por todos os bancos 

o SR. MOACYR DUARTE_ Agradeço 0 aparte do particulares do Pais e não exercidas pelo Banco da Ama-
eminente Senador César Cais que, incorporado ao meu zônia, que é o principal agente financeiro da _Região 
discurso, o engrandece e lhe concede uma maior substân- Amazónica. O discurso de V. Ex•, pela oportunidade em 
cia. éjue o faz;pelo volume de argumentos, pelo volume de 

O Sr. Se\'ero Gomes- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MOACYR DVA.RTE Eu apenas me permito 
declarar que o objetivo do meu pronunciamento ê f!~ra 
demonstrar que a partir do advento da Lei n'i' 4.728, que 
preteriu a participação do Banco do Brasil no mercado 
não monetãrio, esta preterição contribuiu para que os re
cursos do Banco do Brasil, representados apenas na sua 
conta~movimento minguassem de tal forma a não p_erm_!· 
ti r que 6 Banco fizesse hõje o mesmo percentual de apli
caçõ"es de re_cursos nos diversos setores produtivos nacio
nais; não fizessem hoje os mesmos percentuais que fazia 
há doze anos passados. 

O Sr. Odacir Soares - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MOACYR DUARTE -,. o_ Banco do Brasil 

infoiinações que contém, e pela grave denúncia que for
m~,tla,_9eye_.§e!' _ojJj~~9 d_a_~ pre.ocupações das nossas auto
ridades, notadamente da área financeira,- espei'a.ndo eu 
que essa denúncia possa também fazer-se refletir quanto 
ao Banco da Amazônia, que é o principal instrumento fi. 
nanceiro daquela região e que, nos últinios anos, da mes
nú fófD1.a qlie-o-BUnOO do Brasil, vem perdendo sensivel
mente a sua importância no contexto da Região Amazô
nica brasileira. Parabéns a V. Ex• pelo brilhante discurso 
que faz nesta tarde. 

O SR. MOACYR DUARTE- Muito obrigado, Se
nador Odaçj.r_ Soares, pela g-ery_erosidade ,de suas pala· 
vras. 

Ouço, com muita honra, o nobre Senador Severo Go-
mes. 

ficou restrito à aplicação dos reci.irOs apenas d~ sua O Sr. Se\'ero Gomes- Ilustre Senador, estou campa· 
conta-movimento, e essa conta-movimento- cOnforme h d 
ficou compr"ovada nos números por mim declinados- n. an °_ o d_l_~cl!:;so de V. Ex• com mUJt~s le~branças d.o 
não acompanhou em so.a evolução _as necessidad~ do _ pass~do. Fu1 _D1retor d<? Banco do Brastl, ha pouco mms 
Banco para atendimento dos diversos setores pt=õêiUti- -------de vmte .anos, por um p~ríodo bastante longo, cerca de 
vos, não apenas do No-rdeste, mas do Sul também, hª--:-. quase tres ~nos. Conheci .o Banco no tempo em que ele 
vendo apenas a considerar que os empréstimos ao Sul, realmente tmha todos o~ mstru~entos para.se~ a grande 
em seus percentuais foram bem superiores aos emprésti· alavanca do dese~v.ol_vJmento mterno, pnnc1palmente 
mos concedidos à Região Nordestina. nos p~uenos muDJ~IP_JOS, para os pequenos p7odutores 

da agncultura brusderra. Lamentavelmente, VIm acom
panhando o desdobramento dos fatos, agora com muíta 
precisão-relatados por V. Ex~. e que traz à oportunidade 
deSse discurso, uma reflexão sobre o esforço político que 
!l_Q_sJQJ:!çiJ!g:~fa~er adll11Ldos Partidgs, par!!_~~e~~ 
cer uma campanha de esclarecimento e legítimas pres
sões para restaurar o Banco do Brasil na sua verdadeira 
dimensão, para que ele possa cumprir as tarefas que a 
economia brasileira precisa. V. Ex' faz. referência à re
dução dos empréstimos para o Nordeste. Eu até imagino 
que possa estabelecer uma relação explicativa; o Banco 
do Brasil, no pas5::1do, foi o financiador de todo o parque 
aç_u~r~i_f.9 d.S'_ Nordeste, acompa_n~ando os financiamen
tos com técnica. Em determinado momento~O Banco sus
pende esses financiamentos e as usinas de açúcar são 
obrigadas a ir buscar dinheiro no mercado, operações 
63, endividando--se em dólares_ e com isso tiveram duas 
maxidesvalorizações, sem falar nessas minidesvalori
.zações que estão por aL E ai temos toda uma rufna que 
avança sobre_ um setor importantíssimo da nossa econo
mia e que no meu entender está muito ligado a essa que
da· dos financiamentos para o Nordeste. O Banco do 
Brasil, felizmente, ainda escapou do último assalto, que 
no final do Governo passado sustentava uma reforma 
bancária que significaria a pá de cal realmente no destino 
daquele Banco. Temos hoje obrigação de levar o esclare
cimentO-ao p-úblico, de -lutar p-or isso, e áiar- vamos 
dizer- condições para que o Banco do Brasil volte a ser 

O Sr. Octál'iO Ca_rM~- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MOACYR DUARTE- Ouço, com muito pra
zer o aparte do nobre Senador Octávio Cardoso_. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO- V.-Ex• tem inteira 
razão, quando advoga a utilização de maior massa de re
cursos para o Nordeste, região, sem dúvida, carente. E 
como o nobre Senador César Cais alimenta 9 desejo d:e_ 
que o texto do pronunciamento de V, Ex• vá parar nas 
mãos do Senhor Presidente da República, pediria para 
fazer uma pequena inserção ao discurso de V, Ex•, ao ler 
que: 

DESPERDICIO 

A Suden_e vai desperdiçar Cr$ 1,2 bilhão na refor
ma do auditório do Conse_lho Deliberativo, onde 
ttinguêm se reunirá entre janeiro· e julho próximos, 
porque as reuniões serão realizadas em seis diferen
tes capitais nordestinas. 

O auditório está em excelente estado de conser
vação, mas é consider~do um resquício do autorita
rismo, porque-os-conselheiros ficam em piaria mais 
baixo do que a diretoria. 

Então, para nivelar o plano da Oiretoria e_dos Conse
lhos, se gasta I bilhão e200 milhões na reforma desse au· 
di tório. Espero, sincerãmente, que o informante do Jor-
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o que foi, um órgão de suma importânda, o verdadeiro 
instrumento de uma política de crédito, dirigido para 
aci Ueles setores que realmente estão fora desse universo 
du especulação financeira. O dlscurso de V. EX• tem a 
maioflmportância. E volto a repetir que todos devemos 
nos juntar numa campanha, num esforço político, acima 
das nossas organizações partidárias. para que o Banco 
do Brasil possa ser restaurado na sua verdadeira posição 
e no seu verdadeiro destino. 

O SR. MOACYR DUARTE -- Agradeço a inter
venção do nobre Senador Severo Gomes, desculpando
me perante S. Ex' pelo fato de ter me aventurado a incur· 
·slõnar, como mero grum1:te--;-por esses caminhos já per
corridos por capitães de longo curso, como o é o_ eminen
te representunte do Estado de São Paulo. 

Mas me permitiria apenas dizer que, nos percentuais 
por mim declinados, relativamente às aplicações do Ban
co _do_ Brm;il, no setor primário da economia nordestina, 
nesses percentuais estão excluídos os quantitativos de 
empréstimos feitos ao segmento da agroindústria, Ape
nas este reparo. 

Mas Sr, Presidente e Srs. Senadores, é preciso mudar. 
Na a tua! gestão do Dr. Camillo Calazans de Magalhães, 
já se podem contar, em menos de Ul)l semestre, com da· 
dos e conquistas altamente positivos e favorâveis. Mas é 
predso mudar mais~ este tem sido o repetido e mono
córdico refrão da Nova República. E não apenas mudar 
mais, mas sim realiz<1r mudanças radicais, E_ preciso res· 
taurar a importtincia do Banco do Brasil no contexto do 
Sistema FinanCei:r_o Nacional e restabelecçr sua condição 
de eficiente e vanguardeiro instrumento de política eco-
ilõmica, além de preservar e ampliar a sua posição de 
grande Banco oficial e comand<!nte da atuação direta do 
Governo no setor do crédito bancário. 

O Congresso Nacional não poderá ficar distante nem 
alheio a esse assunto. Ao contrário, deverá chamâ-lo a si, 
promovendo esse debate ao votar um projeto de lei que 
reformule os pontos relevantes da atuação do Banco do 
Brasil e que institucionalioZe e assegure a_o Banco, dentre 
outras prerrogatiYas, o seguinte: permissão para atuar H
vremente em todas as operações ativas, passivas e aces· 
sórias que estejam à disposição dos conglomerados fi. 
nanceiro.s ou que ainda venhum a ser criadas; ausência 
de limites quantitativos· nas operações livres de mercado 
que _nãO os irripOstõ"s aos demais intermediários financei
ros, sela __ el"!!_te__tm_qs_ de aplicações ou de taxas de juros; 
assunçào das funções de Banco de fomento do Governo 
Federal, no que respeita aos aspectos administrativos e 
-de controle, mantendo·se o Banco Central dentro de 
suas funções normativas e fiscalizadoras; aparte prévio 
de recursos à realização de_operações de fomento de inte· 
resse do Tesouro Nacional; condicionamento das suas 
operações típicas de Banco comercial ao regime de admi
nistração de reservas, cuja insuficiência seria suprida, em 
última instância, pelo redesconto de liqUídez, sob con
dições idênticas às prevalecentes para as demais insti
tuições; transferência para o Banco Central das funções 
de Caixa do Tesouro Nacional, permanecendo o Banco 
do Bras i( como depositi\rio dos recursos liberados às uni-
9ades orçamentárias da União. 

De igual modo, ao Banco do l3rasil, na qualídade de 
agente financeiro do Tesouro Nacional, competiria prin· 
cipulmente: arrecadar tributos ou rendas federais e rece
ber as importâncias repassadas pelos demais integrantes 
da rede arrecadadora; realizar os pagamentos e supri
mentos necessários à execução do orçamento geral da 
União e leis complementares; conceder aval, fiança e ou
tras garunHas, mediante autorização {egaf; realizar a 
aquisição e o financiamento de estoques de produtos ex
portáveis, bem como de outras operações de interesse do 
Governo Federal; executar a política de preços mínimos; 
ser agente pagador e recebedor fora do P.ats; executar o 
serviço da dívida pública consolidada; executar o serviço 
de compensaçi.io de cheques; realizar operações de com
pra e venda de moedas estrangeiras, por conta próprfa e 
por conta do Governo Federal: executar a política finan
ceiru de fomento ao comércio exterior. 

Com isso pretende o Banco do Brasil não criar privilé
gios, mas, apenas, o cumprimento pleno e integral de sua 
missão instífuciOiial, para qUe volte a prestar os relevan

-tes serviçoS preStãdos no passado e que tem condições 
plenas de prestar no presente e no futuro, como o mais 
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importante, destacado e aparelhado instrumento do Go~ 
vcrno Federal para o desenvolvimento económico e so~ 
cial do País e do povo. 

Entende o Dr. Camillo Ca_lazans qe Magalhães, e nós 
fazemos coro às suas palavras, de que as mudanças pre~ 
conizadas vêm preservar os fundamentais requisitos de 
t>do sistema financeiro eficierite, especialmente no que 
t.mge à _necessidad~ de buscar custos de intermediação 
nais baixos; de elevar os níveis de poupança financeira, 
adequando seus prazos às carências e caract~rísticas do 
so;:tor real da economia; de melhorar as condições opera
c.onais do sistema sem subordinação cega e parâmetros 
de risco e rentabilidade, mas atentando sempre e em pri· 
meiro plano, para o interesse soda!; e sobretudo a neces
sidade _de ensejar condições à politica monetária como 
eficiente instfuniento de regulação da atividade econô
mica. 

Somente dessa forma se dará ao Banco do Brasil os 
meios para desempenhar com plenitude sua excelsa mis
são, como também de ser o instrumento maior do Go
verno Federal para promover o desenvolvimento inte
grado do Pais. t preciso restaurar o Banco do Brasil, 
recolocando-o naquela posição certa vez referida por 
Afonso Arinos, de que no Brasil só existem três insti
tuições sólidas: a Igreja, o Exército e o Banco-do Brasil. 

Para o Banco crescer e prosperar é necessário mudar a 
sua política financeira, cujo planejamento e execução 
têm sofrido profundas distorções, Como exemplo cita
mos o comhate à inflação. Primeiro~ tenta-se mininii:Zar 
a inflação através da contenção salarial, do achatamento 
salarial, com restrições aos trabalhadores, vítimas maio
res dos erros de estratégia do combate à inflação. Segun
do, os equívocos da estratégia da contenção dos meios de 
pagamento, na fase monetária que restringiu a política 
de aplicações do Banco do Brasil. Somente neste setor o 
Banco perdeu 50 trilhões de cruzeiros, como foi demons
trado anteriormente. Mas, na verdade, quem perdeu 
mais foi a economia nacional, notadamente os setores 
rural, industrial e comercial, principalmente o pequeno e 
médio produtores, e mais exatamente aqueles setores que 
empregam mão-de-o_bra em escala mais ampla. 

E necessário, pois, e inals dO que necessário, é indis
pensável que o Governo tenha em mãos uma entidade 
disposta a atender ess_es selares em que o risco é maior
o setor agrícola, por exemplo. O Banco do Brasil pode e 
deve emprestar, por maior que sejam os-riscos, ao setor 
agrícola, cuja capacidade de pagamento pode vir a ser 
afetada pelas oscilações, incertezas e azares do clima. O 
Ban~ jamais pode deixar de emprestar à região nordes
tina, quaisquer que sejam os riscos, e até reservando uma 
contingência para prejuízos prováveis, pois assim estarã 
ajudando a gente da regiã_o a se libertar econômicamente 
e a se integrar definitivamente na Federação, 

E não é a rede_bancâria privada que vai correr esses 
riscos., pois ela não tem compromissos com a economía, 
a nível de um comprometimento local ou regional, ou 
mesmo nacional. O seu compromissO êcom a economia 
da sua instituição, _do seu conglomerado ou do seu gru
po, 

Sr. Presidente, Srs. Senadores; 
Anexando a estas palavras o a tua!, brilhante e corajo

so depoimento do Presidente do Banco do Brasil, Dr. 
Camillo Calazans de Magalhães, congratulo-me com o 
eminente nordestino e homem público de escól pelas 
suas palavras, candentes e viris, às quais empresto a mi
nhu adesão e o meu aval, certo de que estou colaborando 
com a instituição, na tarefa hercúlea de recolocá-la no 
pedestal, no posto e na missão para a qual foi críada, 
para a qual se acha aparelhada, e da qual somente ela 
pode se desincumbir com brilho e eficiê_nCia, na defesa da 
nos~ ec_onomia e na promoção do desenvolvimento re
gional do Nordeste e do progresso nacional. 

O Sr. Humberto Lucena- Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. MOACYR D_UARTE_- Ouço, com muita. hon
ra, a intervenção do nobre Lfder Senador Humberto Lu
cena. 

O Sr. Humberto Lucena- Antes que V. Ex•termineo 
seu discurso, desejo felicitá-lo pelas suas palavras, que 
fazem justiça não só ao Banco do B.rasil como insti
tuição, inclusive fazendo-lhe algumas sugestões que m'e 
parecem bastante lúcidas, no que tange aos financiam eh--
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tos agrícolas, principalmente quando hoje nós temos o 
PROAGRO que, como sabe V. Ex•, pode cobrir perfeí
tamçn.te tod__Q§_ esses riSCos a que V, Ex• se referiu, sobre
tudo se f_or devidamente reavRiiado, mas tanibém à per-_ 
sona!Tdlae ao ôr. Camillo Calazans que é, sem dúvida 
alguma, um ilustre homem público que tem prestado re
levuntíssimos serviços à causa pública. Ainda há pouco, 
S, &• dirigiu o Banco do Nordeste do Brasil, onde fez 
urrla ·eficiente gestãO. E agora, no Banco -do Brasil tenta 
dinamizar aquela instituição de crédito c.acionalizando 
as suas atividades e colocando aquele estabelecimento de 
crédito oficial a serviço" da produção, sobretudo agrícola, 
como bem refere_V, _Ex~ Minha solidariedade, portanto, 
às_ suas coloc~:tções n~ tribun~. 

O SR. MOACYR DUARTE - Muito obrigado ao 
aparte de V. Ex', nobre Senador Humberto Lucena. 
Mas, jâ <Jue V, Ex• se referiu ao PROAGRO. peçamos 
aos responsáveís por esse instrumento que tepara os da~ 
nos causados pelas frustrações de safra, que ele seja tão 
ágil e tão eficiente com relação às frustrações ocorridas 
por força das estiagens nas cUlturas nordestinas, como 
tem sido ágil e eficiente quando essas frustrações decor
rem das geadas nos cafezais do CentrO-Sul do_ País. 

Mas, agradeço a irüervenção de V. Ex• e as palavras 
generosas com que brindou o meu pronunciamento. 

O Sr. Aderbal Jurem a- Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. MOACYR DUARTE- Com muito prazer. 

O Sr. Ad~rbal_Jurema - Numa rápida iiltervenção, 
Perimmbuco_nUo poderia faltar ao seu discurso, nobre 
Senãdor Moacyr Duarte, porque somos espiritualmente 
aquela velha Confederação do Equador. Rio Grande do 
Norte, Paraíba, Pernambuco, A lagoas, Cearâ, todos nós 
temos acompanhado a atuação de V. Ex~ nesta Casa e: o 
seu discurso de hoje, acima das posições partidárias, si
tuou muito bem a atua_ção de um banco1J.ue ê, sem dúvi
da, o maior da América do Sul e da América Central, 
pela sua atuação, pela sua projeção internacionaL Temos 
que apoiar V. Ex• quando se refere à administração lúci
da e inteligente do ~es_idente Camillo Calazans, que co
nhecemos de muito tempo, e temos reflexos de sua ação 
no Banco do Nordeste do Brasil, quando ele procurava 
não apenas ficar limitado pelas quatro paredes de seu ga
binete, mas vinjava todo o Nordeste· para ver, com os 
seus- olhos de homem _sensível, os pr-oblemas econôn1ic0-
financeiros do Nordeste, sobretudo da agricultura, ~s ne
cessidades que são clamantes, como V. Ex• ainda há 
pouco historiou no _seu discursO. Por isso receba, meu 
caro Senador, o apoio da Bancada .de Pernambuco n~_sta 
Casa, ao seu magnífiCo discurso. 

·O SR. MOACYR DUARTE- Obriga_~o a V. Ex', 
nobre Senador A_det:_bal Jurema. A sua lúcida, oportuna 
e inteligente intervenção dá melhor moldura ao meu pro
nunciamento. 

Sr. Presidente e Srs. Senador~s, muito obrigado pela 
paciência com que me ouviram. (Muito bem!) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

- EuiiiCC Mlchiles .:..__ Américo de Souza - João 
Lobo- José Lins- Martins Filho- Guilherme Pal
meira- Albano Fr<inco- Lomanto Júnior- Itamar 
F-railco - Murilo Badaró- S~vero Gomes_- Mauro 
Borges - Marcelo Miranda - Enéas Fa_ria _-Carlos 
Chiurelli - Alcides Saldanha. -

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Octávio Cardoso. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS-~ RS. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. 
President.e, Srs. Senadores: 

Quando o Govenio F'ederal anunciou o seu plano de 
reforma agrária, muitas vozes da OpoSição política, do 
setor empresarial, das entidades que congregam os ho
mens que lidam no campo, levantaram-se para aponta,r 
os equívocos em que incorria o Governo FederaL Seto
res do Governo, entretanto, ao invés da_ análise fría da 
crítica, que era procedente e construtiva, preferiram ver 
nas manifestações contrárias ao plana· do Governo a 
reação ou dos latifundiários, ou dos proprietários infen
~o-~ __ à reforma agrária; preferiram ouvir as vozes que não 
desejavam o bem-estar social, ao invés de compreende
rem as razões daquelas críticas. 
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Pois foi nec_essárío, _S_L._Presidente e Srs. Senadores, 
que o próprio Senhor Presidente da República, uma vez 
no Município de Londrina, outra vez e mais recentemen~ 
te em Porto Alegre, por ocasião da Feira Internacional 
de Esteio, foi necessflrio, repito, que o próprio Senhor 
Presidente da República definisse os termos da sua refor
ma, no sentido de afirmar que aqueles que produzem, 
que t~rnam a terra produtiva e soctalmente útil, não têm 
por-qUe temer a refp~ma agrária. 

Agora v_ejo que não foram apenas setores da Opo
sição, e nem representãntes de entidades de produtores, 
que se rebelaram CO!l-tra o plano de reforma agrária, se
não que o próprio Governo instituiu uma comissão in
terministerial, sob a in-spiração e a direção do Ministro 
Chefe da Casa Militar, que é o Secretârio do ConSelho 
de Segurança Naci anal. E ~sa comissão interminísterial 
estuda o pr9blema da reforma agrária, com o propósito 
de evitar o êxodo do campo e inverter a corrente migra
tória no sentido da zona urbana para zona rural, afir
mando que é um dos imperativos da segurança interna. 
Leio também nesta notícia, que é do Jornal do Brasil, do 
dia 27 do corrente mês, no primeiro caderno: "Plano de 
Reforma Agrúria volta a ser questão militar". 

Vejo que o plano do Sr. Ministro Nelson Ribeiro já foi 
reformulado oito vezes. 

Portanto, Sr. Presidente, não foram as vozes ditas re
fratárias da Oposição, mas for'am as vozes conscientes 
dos homens que sabem que a reforma agrária não se li
mita em declarar prioritárias determinadas áreas, não se 
limíta na distribuição de terra, senão na formulação de 
uma política agrária nacional, em que a titulação e a ex
ploração da terra são, efetivamente, um elemento essen
cial, mas que não constitui tudo em matéria de reforma 
agrária. 

Foi preciso que se desmentisse setores da chamada 
Ig[-~j_!J. Progressista, que ad_vogava a desapropriação dos 
latifúndios produtos, quando existem imensas ãreas, nes
te País, improdutivas e que precisam ser trabalhadas 
pelo homem, que tem vocação com os recursos que o 
Governo venha a lhe alcançar, 

Era esse registro, :Sr; Presidente, que eu desejava fazer 
em favor da boa ie e da seriedad~ de Oposição, quando 
se insurgiu contra um pfano que não pôde prosperar, 
não -pela reação da Opos-rção política, não pela reação 
dos que entendem do problema, mas pela própria reação 
interna do Governo, que resolveu dar outro tipo de enfo
que aO problema, e confíã"r-ã outras pessoas uin estudo 
áe um problema que é da mais alta releVância pafã o de
sen~'?lvimen_to_soc~al e econômico do Pafs, e para a suà 
seguranÇ-a interna~--

Eu pediriã a -S. Ex~ que o artigo a que me refiro integre 
este pronunciamento, como também o comentário "Ivan 
Bayme e a Caixa Preta'', também do Jornal do Brasil, na 
_coluna de Jollo Santana Filho de hoje. João Santana Fi
lho é Chefe dC Redução do Jornal do Brasil e aborda 
também esse problema. Muito obrigado, Sr. Presidente. 
(Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUESEREFEREOSR. OC:
TÃV/0 CARDOSO EM SEU PRONUNCIAMEN
TO' 

PLANO DE REFORMA AGRÁRIA VOLTA 

Brasília - Um grupo de trabalho interministerial, 
criado no final de agosto por decisão do Presidente José 
Sarney e subordinado ao Conselho de Segurança Nacio
nal, está encarregado de "elaborar e apresentar um do
cumento Contendo as aÇões de governo~ os instrumer_Jtos 
necessários à fixação do homem no meio rural".lronica
mente, C! grupo, de que- rãz parte um representante do 
Ministério da ~eforma e Desenvolvimento Agrário, fez 
sua segunda reunião _na semana passada quando o minis
tro Nelso Ribeiro estava concluindo o Plano Naçional 
de Reforma Agrária que ainda não conseguiu apresentar 
ao Presidente da República. 

O grupo de trabalho foi criado por sugestão do Gene
ral Rubens Bayma Denys, Se_~retário-Geral do Conselho 
de Segurança Nacional, com uma justificativa Oficiai: 
apresentar a Sarney, até o dia 18 de dezembro, o plano 
que deve "evitar o êxodo do campo" e "inverter a cor
rente migratória no sentidO da zona urbana para a zona 
rurãl". Na exposição de motivos, apresentada por Bay
ma em 19 de agosto e aprovada no mesmo dia por Sar-
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ney, o Generar diz isso "ê um dos imperativos da Segu
rança Interna". Mas a criação deste gru-po faz páitC tam
bém de um esfOrço do Conselho de Segurança Nacion3.1 
de esvaziar ou, pelo menOs; atenuar o Plano de Reforma 
Agrária, diminuindo a inUuênda do Mfrad na Nova Re
pública. 

A primeira reuniãO do grupo, no iníCiO Oo mês, fOi
aberta com a apre:;entação formal dos 17 representantes 
de ministérios e sua distribuição em subgrupos de 
atuaçào específica. TransCorria em absoluta tranqUilida
de até que o General Bayma' Denys, ponderando sobre a 
grande complexidade política rara a implã!lfaçãci da-~e
formu- Agrária, s_U_geriu que- ela cOmeçasse ~-C:ó.i:i::L 
experiências-Piloto em áreas delimitadas. A implantação 
grad:.Hiva, segundo o General, produziria conctusões in~ 
teressantes. para o prosseguimento do plano. 

OS presentes não sabiam, mas esta linha de-raciocínlo 
já havia sido apresentada por Bayma Denys, -num ·pri
meiro documento enviado ao Presíâente Sarney,--antes 
da exposição de motivos que justificOu a ciiit.çà-000-gru:..
po interministerial. Num longo texto de 17 laudas, não 
assinado, o Secretário-Gerai do-COil-sdliõ-ae-segurança 
Nacional, afirmava: .. A Riforma Agrária,- :io se desen
volver em sua plenitude, comportará forçosamente 
vários perfodos de "governo, pois deVCrá ocorrer de for
ma gradual e ordenada. Os problemas acumulados ao 
longo dos séculos não podem ser resolvidos de afogadi
lho em tempo exíguo." 

Na reuniào com o grupo de trabalho que ele mesmo 
criou, no entanto, a prop-osta do General enfrentou cdtí
c.as veementes. O representante do Ministério da Agri
cultura, Jader Figueíi"edo de Andrade e Silva, desaconse
lhou as experiências-piloto, lembrando que uma política 
agrícola globalizante deveria anteceder a Reforma 
Agrária. E o representante da Seplan, Antonio Rõcha 
Magalhã-es, fulminoU: .. Não podemOs fazer experiências 
como se estivéssemos montando vitrines." 

Os dois tiveram o apoio- de diversos participantes da 
reunião e Bayma Denys, sem poder de contra
argumentação, engoliu as críticas em seco. Este debate 
consumiu praticamente todas as quatro horas da reU
nião, sem que se chegasse a nenhuma conclusão. O as
sunto voltou a absorver as 3 horas e meia da segunda 
reunião, quando surgifam divérSéis opiniões tavoiávêís à 
idéia do General, Chegou-se a pensar na escolha de áreas 
Já dotadas de alguma i0fr~-~st~_yturapar3_baixâr Os cll5_-.:
tos de implantação da- Reforma, Como não houve con
senso, o tema volta a debate na próxima reunião, marca
da par<~ 4 de outubro. 

A discussão, dentro do grupo de trabalho, não escon
de as posições definidas que o Miilisho Rubens Bil)'ma 
Denys tem sobre o assunto e que não representam wna 
convicção apenas pessoal. Para fazer o documento que 
apresentou a Sarney, o Gabinete Militar encomendou 
subsídios a todos os ministérios militares. _Um_ setor do 
Estado-Maior da Marinha preparou um relatório predo~ 
minantemente jurfdico, com uma análise detalhada da 
legislação que deve ser respeitada no processo da Refor
ma, O Centro de Informações e Segurança de Aeronáuti
ca e o Centro de Informações do Exército produziram 
documentos políticos, ideologicrunente duros, em que _ 
consideram a Reforma Agrária, como foi concebida e 
anunciada, como um projeto "precipitado". 

Juntando estes subsídios e a íri.Istração com a peTda, 
logo no início do Governo da Nova República, do co
mando do Grupo ExecutiVo do Baixo Amazonas e· do 
Grupo Executivo de Terra do Alto Tocantins-para b Mi
nistério da Reforma Agrária, o Secretário-Geral do Con
selho de Segurança Nacional já havia bombardeado a 
idéia de uin-a nova polttíCa fundiária quai"iCiO escreveu ao 
Presidente Sarney: "OS- problemas do campo não sere
solverão apenas com a melhor distribuição da proprieda
de." E em ·outro trecho: "Embora necessária e urgente, a 
Reforma Agrária por qt.i.e o País anseia, e que Vossa Ex
celência tem apregoado, deverá colocar~se a favor da 
propiiedade- sua base principal- b-em comO buscar a 
paz no campo, para iSso sUscitando debate racional den
tro da convivência pacífícã e tendo lastro na sociedade, _ 
visto ser um programa que transcende os governos." 

A idéia de bombardear o Plano Nacional de Refohna 
Agrária está expressa ainda na agenda da primeira reu
nião do grupo de trabalho, entregue a cada participante 
numa pasta azul, tipo classificador, em que estão listadas 
as diretrizes básicas do trabalho a ser feito até dezembro: 

"evita~ 9 êxo_d~ do _campo, estimular_corrente migratória 
dã zOna ui-b-aila p"irà a zorla -rural, Criar "estímulos para a 
melhoria da q_ualidade_ ele vi_da e para a fixação do ho
mem_ !1D_ campo,_criª--!'!o~os empregos no campo e desen
volver pólos de atração agrícola e de industrialização de _ 

_alimentos''._______ _ __ __ ___ _ _______ _ 
Mas_nàp ê_só na criação e implantação do Grupo de 

Trabalho -Interministerial que a influência--do General 
Bayma De_n_ys e. do Conselho de_ Segurança Nacional se 
faz sentir de forma concreta sobre o Plano Nacional de 
R,-e_fort}:l<! A_g@rj_!l_._Q_Uas m_eçttda_s de grande importância_ 

_]~ forap1_ torn,<ls!~~ _il_par_tlf_~ p_on~e_raçê)_e~ _!evada~_~or 
Bayma ao Presidente da República. Sarney cassou a au
tonomi<l do Ministério da Reforma Agráría para assinar 
os planos regionais que se sucederão ao Plano_ Nacional 
~ __ que agora serão assinados pelo próprio Presidente. E 
determinou também que o Plano não fixe as áreas priori-
tárias para a Reforma Agrfiria. _ 

q_ Conselho d_~Se_gur_ança_ Na~io_n?-l, ao tomar _çon_q_e
-cifnento-do PlaOo que o-Ministro Nelson Ribeiro já de
vc]ia tct: entregu_e a Sarney_l:llltes_ da vi?-gem do Presiden
te aos EStados ÍJnidos, assustou-se com a ip.clusão ç}e 
todo o Nordeste, 50 municípios da região cerltral de São 
Paujo, 2Q _c!o Ri_o ÇJrande go ~~!. 10 do -~raná_e lO d_e 
Santa CatarTnã como áreas prioritárias para a Reforma 
Agrária. Estas metas foram consideradas "ambiciosas 
demais" pelos militares_,_Sarney concordou com a ava
Iiaç-J.o, e o Plano retornou, sem que ninguém noticiasse, 
ao Mirad para ser revisto pela oitava vez. 

Nessa últirria revisão, feita enquanto Sarney ainda es
tava nos Estado:i, ficou decidido, então, que as áreas 
prioritárias não vão mais constar do Plano Nacional" de 
Reforma Agrária. Como, no entanto, o Estatuto da Ter
ra obriga a isso, encontrou-se uma saída conciliatória: o 
PLõ.!n_O s~ refiriráa ~·ãr~s_de intervenção federal", que se
rão definidas apenas nos planos regionais. 

Atenua-se, assim, o impacto político cia Reforma 
Agrária, dando razão a uma observação feita pelo Mi
nistro Aníbal Teixeim, da Secretaria de Coordenação 
Especial de- Ãç-J.Õ Comunitária, que é uma espécie de 
sub-coordenador do Grupo de Trabalho Interministe= 
ria!: "Esse negócio de Plano de Reforma Agrária nunca 
deu certo. Temos que ter calma." 

O Generar Beyma oenys vai mais longe- nega tudO. 
Na quinta-feira da semana passada, desmentiu plit.nos al
ternatrVos n_O Conselho de Segurança par:a a Reforma 
Ãgrárb: '"'POdem escrever que isso é uma inverdade. 
Não existe plano algum feito por fazer na Secretaria-Ge
ral. O único plano que existe é o do Mirad." 

IVAN, BAYMA E 
A "CAIXA-PRETA" 

João Santana Filho 

De. dentro da -Cortina de fumaça produzida para 
nublar a revelação do Jornal do Brasil sobre a existência 
de um grupo de trabalho mantido sob as rédeas d.o.Con

. selho de Segurança pam iÍlfluir na política de transfor
mação fundiária do País, começam a surgir sinais que 
projetam a questão para um terreno ainda mais amplo, 
denso e ço01plexo. Os sinais de apreensão especam em 
aiguns ministérios envolvidos no grupo de trabalho in
termTnisteriaf criado-pelo Presidente José-Sarney, a par
tir de uma sugestão do General Rubem Ba.yma Deois, 
mas acopl:.tdo, desde sua formulação, a um meticuloso 
asse"ssoramento dõ General Ivan de Souza Mendes, chefe 
do SNI. 

Alguns integrantes deste GTI já manifestaram estr_a
nbeza, aos ministros -de--suas áfeaS, çom o método de en
caminhaffienü)-dos trabalhos. As críticas começam por 
um aspecto técnico aparentemente irrelevante __: todas 
as reuniões feitas na SeCretaria-Geral do Coiiselho de Se
gurançã Nacional estão sendo gravadas- mas evoluem 
para um patamar que sensibilíza o alto escalão de alguns 
ministérios, O po-nto -crucfal é a amplitude de Ínfor
mações solicitadas para serem examinadas nas próximas 
reuniões, que praticamente irão desnudar por inteiro os 
projetas mais estratégicos de algumas pastas. 

Para um Governo que exibe como um dos seus lemas a 
chamada "transparência administfativa'', e que tem se 
mantido sem áreas explícitas de grandes conflitos entre si 
ou de reações à autoridade do Presidente da República, 
o-cruzamento de informações, mesmo as mais estratégi-
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cas, era para ser encarado como uma prática estimulante 
e salutar, Acontece, que, por algumas razões que repu: 
tam importantes, membros_do GTI demonstram receio 
em abrir a caixa-preta dos seus ministérios. 

Primeiro, porque acham que estão sendo solicitad.1S 
info~maçõe"_s em d~masiamesmo admitindo-se a compie
xidade da questão fundiária e de seus subprodutos, os 
flux"l.)s ·mígratóríós, O inchaço urbano e a miséria de am
plas camadas da população, Segundo, porque· entendem 
que o Conselho de Segurança Naciona] não é o f6ruin 
mais adequado, n~tes novoS tempos, para tratar do 
pro~! em~. ~esde quando existem, no mínim9, três miriís-_ 
térios mais indicados- o da Reforma e Desenvolvimen· 
to Agrái'íâ; i:i do Interior ou o do Planejamento. Por úJtj. 
mo, é rrlais iinportarite nesta linha d_e raciocínio: o Go
verno ainda não conseguiu uma efetiva articulação entre 
seus ministérios, e o setor que se adiantar na coleta de in
~ormações estratégicas ascenderâ sobre o~ demais, 

Os- membros do GTI que comungrun_com este ponto 
de vista prevêem então que, se mantido o ritmo de coleta 
de dados e a riqueza dos debates nas reuniões, o ConSe
lho de Segurartça Nacional terá em seu poder, em-pouco 
tempo, um completo roteiro daquilo de import<tnte que 

_ OS ministêri()S CSJàO fazendo e, mais que iSSO, ã visão e a 
metodologia aplicada para enfrentar as questões mais 
cruciais. "Eles ter~o um controle sobre o que está sendo 
feito, e isso, no jogo do poder, é fundamental", alertava, 
em uma conversa informal, wn técnico de um dos minis
térios envolvidos. 

Obviamente, o alimento central da discussão ê antino
mia básica dos últimos anos da poHtica brasileira, ou se
ja, os níveis de influência do poder civil e do poder mili
tar nos destinos da Nação. O CSN, órgão vinculado ao 
Gabinete Militar, assim como o SNI, mais que exemplos 
emblemáticos, são organismos vivos da antiga estrutura 
de poder. No caso do GTI em andamento, vislumbra-se, 
na sua formação e encaminhamento, um êxodo funcio
nal do SNl para o interior do CSN. 

O que, aliils, vem temporariamente ocorrendo em sen
tido inver_so. Como jâ noticiou este jornal, enquanto o 
General fVan Mendes promove uma reciclagem no SNI 
pard ajustá-lo a pretensas novas funções dentro do Go
verno, certas tarefas tradicionais do SNI passaram a ser 
cUmpridas pelo Gabinete Militar, principalmente por 
causa do nível de afinidade e confiança mútua entre os_ 
generais Ivan e Bayma Denis. Por sinal, a operação de 
reestruturação do SNI deu uma embalada, na semana re
trasada, cOni_ uma reunião, em Brasília, do General Ivan 
com os chefes de todas as agências regionais. 

A dobradinha Jvan-Bayma- onde a ascendên~a do 
primeiro ê ní:tida e hierarquicamente nec.:essária - me
nos do que um movimento autônomo dos dois generais, 
expõe, na verdade, o grau de confiança que o Presidente 
José Sarney deposita nos seus d_ois assessores militares 
mais diretos, inquilinos do Palácio do Planalto. Uma 
confiança, todavia, que não se estende- como se pode 
concluir pelo exposto acima- a todos os segmentos do 
Governo. 

Na verdade, só o tempo poderá dizer se as suspeitas 
dos membros do GTI são geradas por resquícios da des
confiança mútua que ainda perdura entre setores civis e 
mi li tares, como seq O ela do autoritarismo, ou, se de fato, 
no seu interior há mais fluxos migratórios do que pode 
enxergar nossa miopia. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Alberto Silva. 

O SR. ALBERTO SILVA (PMDB- PI. Pronuncia o 
seguinte discur§_~Se_m ~evisão-do orador.)- Sr.Pr~i
dente, Srs. Senadores: 

Há pouco mais de5 anos, quando assumi a Cadeira de 
Representante, nesta Casa, do meu Estado, tive a opor
tunidade_dechamar a atenção para a necessidade que ti
nha o País de desenvolver um produto que fosse possível 
misturar ao álcool e fazer deste combustível um óleo die
sel~ à maneira braSiieini.. 

E mostrava, naquela ocasião, que experiências que 
havíamos feito, ao tempo que eu presidia ·a EBTU, de
ram excelentes resultados com motores fabricados no 
país, pela Mercedes Benz, pela Scania e outros fabrican
tes de motores diesel. 

Pois bem, hoje passados 5 anos, nenhuma providência 
foi tomada pelo Governo, no sentido de que se desenvol
vesse esses estudos e se preparasse a indústria nacional 
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para fabricar o aditivo, que tem um radical compl~o, 
não me cabe_ aqui agora analisá-lo, mas é um radrcal 
complexo, mas originário do álcool. Na verdÇ~.~e~ e cm 
palavras simples, esse radical etílico apenas condrcwna o 
álcool a ter as octanas que ele não tem para funcionar 
como combustível para os motores dieseL 

Hoje somos surpreendidos com a informação de que 
estão sobrando 4 bilhões de litros de ãlcool, e Q!J.C a PE
TROBRÁS não sabe mais onde estocar esse álcool, e 
também que o governo americano se retraiu na i~p_?r
tação, que no ano passado foi da ordem de ~60 ~bllhoes 
de dólares e este ano não vai além dos _60 bdhoes. _ 

Orã.. Sr. Presidente e Srs. Senadores, um ~fs que t7~ 
a -capacidade, que tem a tecnologia para fabncar o adJh
vo fica com o álcool estoc_a_do, sem saber o que fazer 
co~ esse álcool, e o medo qu~ temos ê que o Programa 
do Ãlcool, que foi tão bem conduzido, mas tão combati
do no início, venha a se transformar naquel7 "bode ex
piatório": estâ sobrando álcool, vamos reduzir o progra ... 
ma; quando na verdade o que Q Brasil precisa é substituir 
o petróleo importado por ãlcool que está sobrando, 

Sr. Presidente, eu faria unia simples considei-aÇão 
aqui: 3% de 2 bilhões de litros são 60 mílhões. Se fabri
carmos 60 milhões de litros de aditivo- basta o Gover
no querer, basta a própria PETROBRÁStirar um pouco 
do seu dinheiro e mandar fabricar e misturar ao ãlcool 
- quaisquer motores diesel, fabricados no Brasil, com 
um simples ajuste, podem usar o álcool como combustí
vel sem nenhuma diferença no seu funcionamento. 

Por que razão então, Sr. President7 eS~. Senadores, o 
Governo não toma essa medida'? Va1 aqu1 uma sugestão 
ao Ministro Aurelíano Chaves, nosso colega e engenhei
ro da mesma escola. Que mande examinar isso; em Tau
baté, em Lorena, pode-se fabricar este aditivo. A Merce
des Benz já o usou em quilômetrbs e quilómetros de ex
periência em seus ônibus e caminhões. 

O Sr. César -c.ls - Permite V. Ex• um aparte'? 

O SR. ALBERTO SilVA --Com todo prazer, nobre 
Senador. 

O Sr. César Cais- Nobre Senador Alberto Silva, pes
soamente, sou testemunha do esforço que V. Ex•, quan
do dirigindo a EBTU, para dotar o Brasil deste com
bustível que é, realmente, quem dita a quantidade de pe~ 
tróleo que importamos .. Sei que V. Ex' t~e muita criati
vidade, inclusive, procurando tirar o óleo diesel de ou
tros vegetais diferentes da cana-de-açúcar, e sei que as 
preocupações de V. Ex• são absolutamente válidas. Ape
nas para deixar aqui registradas as causas; fiz um esfoiço 
muito grande, quando Ministro das Minas e Energia, 
para buscar a diminuição da importação do óleo diesel 
que era quem ditava a importação do petróleo. Desde a 
dupla alimentação dos motores diesel à álcool e diesel ou 
a aditivo, conforme V. Ex!- diz, que vimos vãrias expe
riências da Mercedes Benze de outras empresas ou até a 
obrigação de toda a frota de c;t_mi_nhões das usinas pro
dutoras de ãlcaol serem á álcool. E neste momento, já 
não existe mais a Comissão Nacional de Energia, sempre 
olhou o assunto aditivo sob o ponto de vista puramente 
económico. Na realidade daquele aditivo, conseguimos 
até baixar sua porcentagem para 6%, mas ele ainda era 
mais caro quando comparado ao óleo di~el. Mas é natu
ral. Toda experiência pioneira não pode ser olhada pelo 
lado puramente económico. Diria a V. Ex•, para deixar 
aqui bem situado, que o atual assessor económico da 
Presidência da República, Dr, Rosemberg, e o Professor 
Celestino Rodrigues muitas vezes se posicionaram con
tra as iniciativas do então Ministro de Minas e Energia 
somente por motivos económicos. Agora V, Ex• está 
mostrando que uma experiência piorleira,-Comõ é natu
ral, não pode ser medida tão-somente por motivos ec-o
nómicos, porqu-e o ·prejufzo está aí agora. O aditivo 
fabricado no Brasil, já a partir' do álcool, do próprio resí
duo do álcool, álcool sobrando, com dificuldades de es
tocagem, por causa inclusive da evaporação, e ainda o 
fato noticiado pelos jornais, creio que de hoje, que dizem 
que a conta-petróleo vai aumentar, a importação de pe
tróleo vai aumentar, o que não tem nenhum sentido, va
mos dizer, como político, porque nós estamos auinen· 
tando a produção nacional. Então, não tem nenhum sen
tido a conta-petróleo estar, neste momento, segundo o 
noticiárlo dos jornais, calculada em aumentar 400 mi
lhões de dólares; salvo engano, é este o número que está 

aí. Junto-me a V. Ex• noapdoque faz ao Ministro Aure
liano Chayes, porque sei que, quando Presidente da Co
mis~ão Nacional de Energia S. Ex' teve dificuldades, 
porque era-uma Cumissão onde havia predominância de_ 
economistas ... 

O $~-ALBERTO S-ILVA- Tecnocratas. 

O Sr. César Cais- Diria até mais: de eeonómetr1Stas, 
porque muitas vezes faziam-se observaçõ:S de quantos 
dólares iriam deixar de importar por cruze1ros ga_sto nas 
experiências, como se uma experiência pilóto pudesse ser 
medida tão-somente por motivo de cruzeiros ou progra
ma de óleo que deixa de ser importado. Associo-me se V. 
Ex~ permite, ao seu pronunciamento ao qual dou inte
gral razão, e também ao apelo que faz ao MinistroA.u.re
)iano Chaves para realmente tomar o assunto d~ a~Ih~o 
nacional para o álcool, como um assunto prwntâno 
para se realizar neste momento, 

O SR. ALBERTO SILVA - Agradeço a V. Ex•. 
nobfe Senador César Cais, ao tempo em que lembro que 
V. Ex', realmente, deve ter lutado muito para qi.ie essas 
experiênciaS- fosSem lçvadas avante, porque V. Ex•, e to
dos nós aqui reconhecemos, colocou no acervo de ser
viçOS- pre-stados ao País quando Ministro, a redução da 
importação pela decisão firme de buscar petróleo, de au
mentar a pesquisa - e realmente V. Ex• ultrapassou a 
casa dos 500 milhões de barris, e hoje estamos surpreen
didos com a notícia de que a conta-petróleo vai subir em 
cerca de 400 ou 500 milhões de dólares. O que é inacredi
tável porque, realmente, se temos excesso de âlcool, se o 
álcool está sobrando, se a política de exportação deste 
prOduto não teve êxito, ou porque o produto ainda não ê 
conhecido, ou porque não se usa este produto no exte
rior, é claro que bastaria, por exe[ttplo, misturar uma pe
quena porcentagem na gasolina que se usa ~os Estados 
Unidos, e toda a produção brasileira seria insuficiente 
para atender à demanda, ou da Europa mesmo onde já 
estão eliminando o chumbo como aditivo para melhorar 
as condições de combustão da gasolina. 

Mas, o que eu queria dizer é que durante muito tempo, 
durante todo esse período, V. Ex~ é um ellgenheiro expe
rimentado também, deve ter 'sentido a presença daquilo 
que V. Ex• cham_ou dos econometristas, e eu chamaria os 
tecnocratas, os home_n_s_que não distinguem lâ fora um 
produto do outro, porque nuncã dirigirãm uma empre?a, 
nunca dirigirarri uma fábrica, nunca trabalharam no dra
a-dia para saber qual é a diferença entre o álcool adi ti':, a
do e o óleo die_sel para efeito de segurança do País. AI
coo! nós podemos fabricar, é só o Gove.rno determi.nar. 
Dê dinheiro que fabricaremos o álcool que quisermos, 
mas o petróleo não. O petróleo, V. Ex• lutou muito, con
seguiu localizar algumas bacias, mas não é tudo. Com 
petróleo nós não sabemos exatamente o que se vai bus
car, e o tempo de maturação para que um poço se torne 
produtivo, V. Ex•, que já foi Ministro, sabe-que é demo
rado. O álcool não: saiu da destilaria, colocou-se um adi
tivo e o mesmo se torna combustível imediatamente. 
Fabricar o aditivo também não depende de sondagem, e 
como este é fabricado em cruzeiros- não adianta estar 
querendo comprar, uma hora em que a conta do pe
tróleo vai para 500 milhões de dólares mais, quanto cus
taria 100 milhões de litros'? Vamos colocar-6% à mistura 
ainda não adequada desse aditivo que V. Ex• sabe que já 
se pesquisou, e vamos apenas partir de 2 bilhões de litros 
de álcool, para aí reduzir quo(a do óleo diesel no consu
mo brasileiro, que jã anda por volta de vinte e tantos bi
lhões de litros hoje, para a necessidade nacional. Cem 
milhões de litros de aditivo, tenho quase certeza qU:e deve 
custar bem menos do que 500 milhões de dólares. Custa
ria talvez, traduzindo em cruzeiros, uns 100 milhões e es
taríamos economizando quatrocentos só da· conta pe:
tróleo, fãra 2 bilhões de litros de óleo diesel. E é fa_cil fa- . 
zer essa conta, porque, hoje, no craqueamento do pe
tróleo, o óleo diesel deve andar em torno de 30% do cra
queamento. Será que já chegaram até ai'? Nósjã deveria
mos andar em torno do 50%. 

O Sr. César Cais- Quase 40%. 

O SR. AL-BERTO SILVA- Pois que seja, 40%, En
tão, se estamos importando petróleo e transformando-o 
em óleo diesel, eu em virtude das necessidades nacionais, 
não há como deixar de aceitar, porque é urgente, é pa-
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triótlco, ê imper.ativo que o Governo_tome o rumo neste 
sentido e pesquise, gaste dinheiro em pesquisa, porque é 
a pesquisa que bota um País para a frente, 

Agradeço a V. Ex' a participação que muit.o esclarece 
a opinião pública e muito enriquece o meu discurso, re
n_ovando, aqui, o meu apelo a todos desta Casa, para que 
cerremos liteiras em torno disso. Daqui a pouco teremos 
8 bilhões de litros de álcool, porque o número de auto
móveis não acofu(nmha essa produção e a exportação 
depende d_e mercados que desconhecem o produto. ~ 
muito melhor transformar álcool em óleo diesel com adi
tivo do que parar o programa, que é o mais importante 
do desenvolvimento nacional. 

Agradeço a V. Ex• e deixo aqui o meu registro e uma 
espécie de protesto, porque os tecnocratas influíram er
radamente contra a decisão __ de pessoas como V, Ex~ e ou
tros que, naquele tempo, desejavam colocar o aditivo no 
álcool, para transformá-lo em combustível para os ma
iores a diesel. 

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

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senado_r Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVALBAPTISTA(PDS~SE. Pronun· 
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 

Com justificada satisfação compareci à solenidad:, 
reaJizada no dia 20 de se;tembro passado, nas Mangabel
ras, em Belo Horizonte, de lançamento da pedra funda
mental da sed~ d..a Fundação Hilton Rocha, que será er
guida junto ao Instituto _do mesmo nome, para ~ssistir 
doentes necessitados nos campos médico e educacronal. 

Presentes vários membros do Conselho de Curadores, 
o Prefeito Ruy La_ge, o Presidente_daAssembléia Legis
lativa do Estado, Deputado Dalton Canabrava, o ~epu
tado Carlos Eloy, Dr. Mareio Garcia Vilela, Presidente 
do Banco Rural S.A., o Escritor Viv~:~ldo Moreira, Presi
dente da Academia Mineira de Letras, Dr. Oswaldo Pie
rusetti, ex-Prefeitõ de Belo Horizonte,_ o ex-Senador José 
Augusto Ferreira Filho, além de grande número de auto
ridade_s e personalidades, o Professor Hilton Rocha, of
talmologista internacionalmente consagrado pelas suas 
pesquis~s, trabalhos publicados e exemplar dedicação 
nos doffiinios de sua especialização pfofissional, asseve
rou, em conciso discurso_, _que a Fundação se~á a maior 
realização de sua v_ida, em face do carâter socral que as
sumirá. 

A entidade funcionará em um prédio de três andares, 
proporcionando atendimento a indigeyttes e assi~têytcia a 
cegos e semi-cegos. Além do atendimento medtco, a 
Fundação_ realizará pesquiSas na ârea oftalmológica e 
Cursos de Braille. 

Em virtude das nobres e filantrópicas finalidades da 
Fundação, que assinala mais _um ~xpressivo empre~ndi
mento humanitário na trajetória do Professor Hilton 
Rocha, desejo felicitá-lo, e aos seus dignos colaborado
res, congratulando-me, ao mesmo tempo, com a popu
lação de Belo Horizonte, pelo advento dessa nova bene
mérita instituição. 

Parece-ine agora indispensâvel acentuar a importância 
e alto significado da comovedora mensagem de otimis
mo, de fê, de confiança no futuro e, sobretudo, ~m Deus, 
consubstanciado nas palavras do Professor Hilton Ro
cha quando evoCou as origens e o desenvolvim:nto das 
suas reaHzaç_ões, a partir do advento do lnstltllto de 
Olhos. 

O discurso que proferiu à margem do lançamento da 
pedra fundamental da Função -coroamento de uma 
admirável carreira de_cientista, médico, professor e hu
manista, -é, Um documento imperecível, motivo pelo 
qual solicito st:~a Incorporação ao texto deste meu breve 
pronunciamento. 

Ao finalizar este sumário registro, parece-me desne
cessário enaltecer a personalidade do Professor Hilton 
Rocha. porquanto o Brasil inteiro jâ conhece e admira 
esse insigne médico, cientista e educador, pelas suas con
tribuíções,Jonga e fecunda tradição nos domínios da~of
tufmofogia. (Muito bemf Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
-LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO; 

Hoje é um· dia muito feliz para mim, -para nós. É esse 
"nós" envolve muita gente. 
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Aqui embaixo está o Instituto de Olhos, que foi fruto 
da convicção e da pertinência: idêill!S(a, quase uma obce
cação, de quatro oftalmologistas fraternos, eu e mais _três 
(Paulo, Christiano e Emyr). 

Quisemos fazer um Instituto particular para atendi
mento dos doentes dos olhos, no melhor padrão. 
Fizemo-lo. Mas nunca foi esse o objetivo maior. Quería
mos o Instituto como trampolim, visando ao social, ao 
cultural e ao docente. 

O curso de especialização se fez e aí está, produzindo 
cada ano seis novos especialistas. Equigamos os nossos 
laboratórios, para os trabalhos de pesquisa. Enfim, ca
minhamos na trilha traçada. 

Porém, o objetivo maior foi este, cuja pedra hoje é 
lançada, sob a bênção de Deus, que Dom Serafim nos 
trouxe; e·o reconhecimento dos homens, que aqui se reú
nem, desde as maiores autoridades até aos mais modes
tos representantes de nossa sociedade. 

O Instituto logo doou o terreno que à nossa frente estã 
5.000 m2

, com o fim especifico de se erigir uma Fun
dação. E u Fundação foi criada, organizada, reconheci
da. O magnífico Conselho de Curadores aceitou ares
ponsabilidude de nos assessorar, fiscalizar e, mais ainda, 
nos impulsionar. E como tem feito! 

A terraplenagem que aí se vê foi a conselheira.Lúcia 
Penido que doou. Parte do projeto, que aqui se vai erigir, 
a Codeurb nos propiciou. O Governo do Estado nos deU 
uma cota da Loteria Mineira, pequena sem dúv1óa-lnas 
expressiva e promissora. O FAS nos deu seu apoio. 

Enfim, de grão em grão a galinha enche o papo. E, 
quando tivemos amealhados alguns cruzeiros, e sentimOS 
que eles dariam talvez para se plasmar o esqueleto ou ar
cabouço do prédio, mãos a obra. 

Uma subcomissão do Cõriselho de- CuradOres, com a 
iiJ.cansáVel participação de Geraldo Resende, José Alen
car, Hélio Queiroz, Alberto Ramos, Aquiles Diri"i.Z~ e 
tantos outros, pas .. •;;ou a viver os -ideais da FUndação e os 
nossos sonhos, como se deles fossem ... Quando sonha
mos, os crimes não são nossos, são dos sonhos". 

Buscamos um engenheiro _que pudesse sintonizar. 
Vários surgiram com desprendimento igual. Waldemar 
PolízZi irá construir, por(j_ue só podíllinos_escolher um.E 
ele já construíra o Instituto, e, no passado, já construíra 
comigo o novo Hospital São Geraldo. Enfim, nós 
queríamos, e ele também o quis. Não para ganhar di
nheiro, mas para partilhar o ideal. 

A Subcomissão do Conselho de C..Uradores começou 
logo a buscar doações de material, que nos propiciasse 
chegar ao término deste esqueleto. E os homens do ci
mento e do ferro ainda nào deram, mas irão dar. 

Nunca tivemos uma negativa. 
Esta u tentando resumir, mas não consigo. _Não posso 

deixar de consignar que a Fundação não esperou o edifi
cio, cuja pedra fundamental aqui se vê, para deslanchar. 

Estamos trabalhando em áreas de empréstimo do Ins
tituto, e com a ajuda pessoal dele advinda. Inciusive mi~ 
!h ares e milhares de pacientes pobres e conveniados (in
clusive do INAMPS) são atendidos diariamente. 

Ideamos o projeto URBI (que entrou em convênio 
com a AMAS) e um ônibus doado pelo Sr. Abílio Gonti
jo e adaptudo por Marcopolo, foi equipado. E com _lO-
12 médicos e 2 enfermeiras, saíinos quinzenalmeiite Pelo 
Estado e pela grande BH, num trabalho assistencial de 
escolares carentes, num trabalho também de conscienti
zação popular e num lento mas efetivo inq-uérito com os 
cegos de Minas. Quase dez míl escolares jã foram por 
nós ex a mi nados. 

Obtivemos uma doação va!iÓsa da Alemanha, atnl~és 
do nosso amigo Prof. Gorgeu, de uma máquina impres~ 
sora braille (a única do Estado) e, com a_ajuda OC'Val!.in
tários dedicados e capazes, e depois de obtermos da DI
GITUS um microcomputador, acoplamos-lhe a máqui
na, que terã automação. 

E quando estivemos com o nosso ilustreSeeretãrio_de 
Educação e lhe mostramos nossa linha de preocupação, 
ele, lúcido que é, e abnegado à causa do ensino e dos de
ficientes, mobilizou sua magnífica equipe, cOm D. Maria 
do Carmo Menicucci ã frente, e um convênio já t1rma
mos, para se buscar em futuro próximo a instituição am
pla do "ensino integrado", que não se poderia cons"eguir 
sem os livros didáticos em braille. Realizamos nesse sen
tido um Simpósio, e já partimos para o segund<l. Tam~ 
bénl um convênio fii-rriamos com o CEFET, presidido 
por Hélio Queiroz, do qual muito temos usufruído. 

DIÁRlO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Pre:-~cupamo-nos com o bebê cego, e construímos para 
ele um play-ground, e instalamos uma sala para estirou~ 
Jação precoce, para que se evite a defasagem inevitável 
que ocorrerá, se o bebê cego fica ao !éo e sem estímulos 
aguardando inerte o período escolar. 

Já estamos nos entrosando com a Universidade de La
vras, para a criação em nosso meio de um curso agrope
cuário para deficientes visuais. Já iniciamos articulações 
com a PUC e a Universidade de Uberlândia, em busca 
de um curso para professores de deficientes visui:l.is. 
_Mas tÕ-da essa tarefa, e tanta coisa mais, está sendo de

senvolvida praticamente com abnegados voluntários, 
t_endo _à.fce:utc. a Kátia de Oliveira, que realmente exem~ 
plifica um espírito lúcido, dinâmico e idealista. Mas vou 
terminar. Tem_os um cruzeiro, precisamos de dois bi
lhões. Pouco importa. Não é asSim que se fazem as igre
jas? O indez_é prolífico, quando se sublima no ideal. 

Não se iludam. Breve, todos nós novamente aqui esta
remos,_t,od_os1_ J:lào para o lançamento de uma pedra; mas 
para pedir a Dom Serafim que abençoe um prédio con
c1~o, para que se ligue a chave que irã impulsionar todo 
esse_accrvo de sonhos ~_devaneios, que deixar_~o de se_~ lo, 
çjÕurudO o_ $onhõ e concretizado o "devaneio". 
- Muito grato a todos, e uté breve. 

Belo -Horizonte, 20 de setembro de 198.5 __ 

o,SR;~REs!pEN-TE (Mãitins F:ilho) -:-_Não há mai~ 
orad{fres írlsCrltoS.- - - -- -

Nada mais havendo a tratar, vou encer~ar a pres_en~e 
sCss1i6, de$igmi.rldo Para a Sessão ordinária de amanhã a 
seguinte 

:ORDEM DO DIA 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
~~W2S7, DE 19&5 

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

Discussão, _em primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado n"' 257,_ de I 98~, de autoria do Senador Gastão 
MUIIÚ, que estabelece a obrigatoriedade do cadastra
menta dos doadores de sangue bem como a realização de 
exames1llboratoriais no sangue coletado, visando preve
nir a prop-~gaçi:iõ de doenças., e dá outras providências 
(depCndendO--âe Paú:C-eres dãs Comissões de Consti
tUiéão P Justiç·.1 e- de Saúde)_. 

VõtaÇão, em turno único, do Projeto de Lei da Câma~ 
r~ n9_?0, de 198l (n9 2.048/7~. na Casa de orígt!m), que 
dú nova n!dãção aoS 29 do art. 458 da Consolidação das 
Lt,:_iii:JLo Ir;.~llalho, aprovada pelo Decreto-lei n.., 5.452, de 
I"' de maio de _1943, dispondo sobre o fornecimento de, 
tf!líim_Q_Jj~ para o trabalhador, tendo 
~~PARECER FAVORÁVEL, sob n'429. de 1982, da 
comrssuo: -~-- --- ---- -- -- - -

- de Legislação Social. 

3 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câm~
ra n"' I S3,_cie .1984 (n"' 160/83, na Casa de origem), que al
tera a relação descritiva das rodovias do Sistema Rodo
viário Fcàeral dO Plano Nacional de Viação, incluindo a 
"RC-fOrmUdi Iiúf:g-raCão Sul-Oeste", tendo 

PARECER, sob n"' 145, de 1985, da Comissão: 
-de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, fa

v.or~Y~l, coin_c;:n::~_t?.nda.que apresenta de n'í' 1-Cf. 

4 

Votação em turno ónico, do Pfojeto de lei"da Câmara 
n"' 64, de 1985 (N"' 5-.078/85, na Casa de origem), de ini
ciativa do Senhor Pre~idente da República, que dispõe 
sobre a reestruturação da Defensaria de Oficio da Jus
tiça Militar e dá outras providências, tendo 
P;\!l,~Ç~Jli'lLfAYQRÁ_VelS, sob n•s 614 e 6!5, de 

1985, das Comissões: 
-de Serviço Público Civil; e 
._de Finanças. 

Outubro de 198~ 
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Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n"' 85, de 1985 (n"'4.965f85, n~_Çasade origem), de ini
Ciatrva-âO SCnhor Presidente da República, que dispõe 
sobre a aplicação do disposto no art. 2~' da Lei n.., 6.185, 
de li de dezembro de 1974, que dispõe sobre o regime 
jurídico dos Servidores Públicos Civis da administração 
federa! di reta e das autarquias federais, e dá outras pro
vidências, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 623 e 624, d~ 
t985, das Comissões: 

- de Serviço Público Civil; e 
- de Finanças. 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n"' 89, de 1984 (n"' 4.869/84, na Casa de origem), que 
autoriza o Poder Executivo a estender aos Servidores do 
Serviço Federal de Processamentos de Dados- SER
PRO os benefícios previstos no art. 3"' da Lei n~' 7.025, de 
7 de setembro de 1982, tendo 

PARECERES, sob n'í's 629 a 631, de 1985, das Comis-
sões: 

·-----de Serriço Público Civil, favorável, nos termos do 
su9s_thutivo que oferece; 

-de Copstituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidãde do substitutivo da Comissão de Serviço 
Público_Civil, com su_bemenda que apresenta; e 

-de Finanças, favorável ao Substitutivo da Comissão 
de Serviço Público CiVil, com subemenda que apresenta. 

Votação, em turno único, do Projeto dC Leida Càma
rtr n'í' 33~--de 1985 (n"' 1.550/83, na Casa de origem), que 
"declam feriado nacional o dia 20 de novembro, já ce
lebrudo Dia Nacional da Consciência Negra pela Comu
nidade Afro-Brasileira", tendo 

PARECER FAVORÃVEL, sob n"' 611, de 1985, da 
Comissão: 

- de Educação e Cultura. 

s 
Votação, em turno único (apreciação prelimrnar da 

constitucionalidade e juridícidade, nos termos do art. 
296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei da Câma
ra n~ 100, de 1983 (n9 2.971/80, na Casa de origem), que 
cria a Junta de Conciliac;ã.o e Julgamento de Cotia, no 
Estado de São Paulo, e determina outras providências, 
tendo 

PARECERES, sob n"'s 667 a 669, de 1984, das Comis
sões: 

-=- de_Constituiçio e Justiça- ]9 pronunciamento: pela 
constitucionalidade e juridicidade; Z~' pronunciamento: 
pe!a inconstitucionalidade e injuridicidade, com voto 
vencido dos Senadores Fernando Henrique Cardoso e 
Hélio Gueiros; e 

-de Legislaçiiq Social, solicitando o reexame da Co~ 
missão de Constituição e Justiça. 

Votação, em_ turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n"' 81, de 1984-Complementar, de autoria do Senador 
Jorge Kalume, que revoga o§ (9 do art. 106 da Lei Com
plementar n" 35, de 14 de março de 1979, alterada pela 
Lei. COmplementar n"' 37, de l3 de novembro de 1979, 
tendo 

PARECERES, sob n"'s 721 e 722, de 1984, das Comis-
sões; 

-de Constituição.e Justiça, pela constitucionalidade, 
juridicidade, e, qua11to ao mérito, favorável, com emen
da que apresenta de n<.> l~CCJ; _e 

-de Seniço Público Civil, favorãvel ao projeto e à 
emenda da Comissão de Constituição e Justiça. 

lO 

Votação, em turno único, do Requerimento n~' 321, de 
1985, de autoria do Senador Moacyr Duarte, solicitando 
a transcrição, nos Anais do Senado, da Ordem do Dia 
baixad<l pelo Ministro do Exército por ocasião do "Dia 
do Sóldudo" . 
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Votação, em turno único, do-Requerimento n~' 340, de 
1985 de autoria do Senador Fábio Lucena, solicitando a 
transcrição, nos Anais do Senado Federa_!_. ~o editorial 
intitulado .. Em Defesa do CongreSso", publicado no 
Diário do Congresso Nacional. 

12 

Votação, em segundo turno, do Projeto de Lei da Câ
mara n~ 73, de 1985 (n9 5.390/85, na Casa de origem), 
que dispõe sobre a __ c;riação de cargos no quadro perma
nente do Tribunal Superior Eleitoral, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 620 e 621, de 
1985, das Comissões: 

- de Serviço Público Cjvil; e 
- de Finanças. 

13 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se
nado n'i' 62, de 1981, de autoria do S'!!'nador Raim__undo 
Parente. que dispõe sobre a cobrança de contas de ener
gia elétrica. água, gás e telefone, pelas empresas conces
sionárias de serviços públicos e dá outras-providências, 
tendo 

PARECERES, sob n9s 975 a 978, de 1983, das Comis
sões: 

-de Co~titulçio e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; 

- de Economia, favorável; 
-de Legislação Social, favorável; e 
-de Finanças, favorável, com voto vencido, em sepa-

rado, do Senador José Uns. 

14 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se
nado n9 267, de 1983, de autoria do Senador Itamar 
Franco, que dispõe Sobre a não aplicação dos regula
mentos disciplinares das forças armadas aoS casos que 
especifica, tendo 

PARECERES, sob n9s 442 e 443, de 1985, das Cami
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade e, no méritio, contrário, com votO vencido 
dos Senadores Hélio Gueiros etnéas Faria; e 

- de Segurança Nacional, contrârio. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 16 horas e 52 minutOs.) 

DIÁRIO [)O C9NGRESSO NACIONAL (Seção II) 

ATA DA I• REUNIÃO, REALIZADA EM 6-9-85 
(Publicada no DCN - Seçio· U, de 7-9-85) 

~ RETIF/CAÇÀO 

Na leitura da Emenda da Câmara do Projeto de Lei do __ _ 
Senado n9 244, de 1979 (n9 2.833/80, na Casa de origem), 
que "altera o título da Seção IV do título I da Parte Es
pecial do Decreto-lei n'? 2.848, de 7 de dezembro de 1940 
- Código Penal, e acrescenta parágrafos ao seu art. 
154". 

Na página 3236. 3~ coluna, 

Onde se lê: 

EMENDA DA CÂMARA AO PROJETO 
DE LEI DO SENADO 

N9 166, de 1979 
(N• 2.833/80, naquda Casa) 

- uAitera o título da Seçilo IV do titulo I da Parte 
Especial do Decreto-lei 09 2.848, de 7 de dezembro de 
1940- Código Penal, e acrescenta parágrafos ao seu 
art. 154". 

Dê-se ao_art. _29 do Projeto a seguinte redação: 

"Art. 29 ..............•...•......•....•. 
"Art. 154 ........ , ........•.•.•. _ .. ~··~-..• 
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) 

anos, e multa. 

§1• ···································· 
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) 

anos, e multa. 

-Leia-se: 

EMENDA DA CÁMARA AO PROJETO 
DE LEI DO SENADO 

N9 244, de 1979 
(N9 2.833/80, naquela Casa) 

"Altera o título da Seçio IV do título I da Parte 
Especial do decreto-lei n'? 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 - C6dlgo Penal, e acreseenta parágrafos ao seu 
art. 154". · 

Dê-se ao art. 29 do Projeto a seguinte redação: 

"Art. 29 
"Art. 154. 
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Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) 
anos, e multa, 

§ i' 

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) 
anos, e multa. 

ATO DO PRESIDENTE N• 225, DE 1985 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atri
buições que lhe conferem os arts. 52, item 38, e 97, inciso 
IV, do Regimento Interno e de conformidade com a de
legação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
nQ 2, de 1973, revigorada pelo Ato n9 12, de 1983, da Co
missão Diretora, e tendo em vista o que consta do Pro
cesso n" 004915 85 2 

Resolve rescindir, a pedidO, o contrato de trabalho de 
Miguel Alfredo Marques Roncisvalle ocupante do em
prego de Agente de Segurança Legislativa do Quadro de 
Pessoal CL T, a partir de {9 de abril de 1985. 

Senado Federal, .30 de setembro de 1985.- José Fra~ 
gelli, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 226, DE 1985 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atri
buições que llie conferem dsarts. 52, item 38, e 97, inciso 
IV, do Regimento Interno e de acordo com a delegação 
de competência que lhe foi outorgada pelo Ato n9 2, de 
1973, revigorada pelo Ato nQ 12, de 1983, da Comissão 
Diretora, e tendo em vista o que consta do Processo n9 

051931 85 4 

Resolve rescindir, a pedido, o contrato de trabalho dt; 
Regina Helena de Gusmão Pereira, ocupante do empre
go de Técnico em Legislação e Orçamento, Classe "B", 
Referência NS-21, do Quadro de Pessoal CLT, a partir 
de 4 de julh_o d~ 1985. 

Sen-ado Federal, 30 de set~~bro de 1985. -José Fra· 
gelli, Presidente. -
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CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, item I, da Constituição, e-eu, José Fragelli, Pre

sidente do Senado Federal, promulgo. o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 21, DE 1985 

Aprova o texto da emenda à alínea "a", do§ 3•, do artigo XI, da Convenção Sobre o Comércio Internacio
nal das Espécies da Fauna e da Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção, de 3 de março de 1973, adotada pela Sessão 
Extraordinária da Conferência das Partes, realizada em Bonn, a 22 de junho de 1979. 

Art. I• É aprovado o texto da emenda à alínea a, do§ 3•, do artigo XI, da Convenção Sobre o Comércio Internacio
nal das Espécies da Fauna e da Flora Selvagens Ameaçada.s de Extinção, de 3 de março de 1973, adotada pela Sessão Extraordi
nária da Conferência <ias Partes realizada em Bonn, a 22 de junho de 1979. 

Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 1• de outubro de 1985. - Senador José Fragelli, Presidente. 

CONVENÇÃO SOBRE O COM~RCIO , 
INTERNACIONAL DAS ESP~CIES DA 

FLORA E FAUNA SELVAGENS EM 
PERIGO DE EXTINÇÃO 

ARTIGO x'I 

Conferência das Parte!lo 

1- ........................ _ ................ . 
2- "'""'""'''''"''"'''"'"'---·····""' 
3 - Nas reuniões ordinârias Ou eXII'aordinârias da 

Conferência, as Partes examinarão a aplicação dâ. pre
sente Convenção e- poderão: 

a) adotar qualquer medida necessária para facilitar o 
desempenho das funções da Secretaria; 

b) considerar e adotar emendas _aos Anexos I e II de 
conformidade com o disposto ~o artigo XV; 

c) an~lisar o' processo obtido na restauração e con_
servação das espécies incluídas nos Anexos I, II e III; 

d) receber e considerar os relatórios apresentados 
pela Secretaria ou qualquer !ias Partes; e 

e) quando for o caso, formular recomendações desti· 
nadas a melhorar a eficãcia da presente Conven~o. 

CONVENÇÃO SOBRE Q_ COMJlRCIO 
INTERNACIONAL DAS ESPllCIES DA 

FAUNA E FLORA SELVAGENS 
AMEAÇADAS DE ExTINÇÃO -

EMENDA 

Conforme o Artigo XVII da Convenção sobl_'e o Co· 
mércio lnternacionã.l das Espécies da Fauna e Flora Sei· 
vagens Ameaçadas de Extinção, assinada em Washing
ton - DC, a 3 de março de 1973, uma Sessão Extraordi~ 
nária da Conferência das Partes foi convocada em Bonn 

(República Federal da Alenianha), no dia 22 de junho de 
1979. 

Estavam r~pr~ntados os seguintes paises partes da 
Convenção: Africa_do Sul, República Federal da Alema
nha, Botswana, Canadá,' Chile, Costa Rica, Dinamarca, 

, Equador, Egito, Estados Unidos da América, Finlândia, 
França, lndia, Quénia, Nigéria, Noruega, Panamá, Rei

__ no Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, Senegal, 
Suécia, Suíça, União das Repúblicas Socialistas Soviéti
cas e Zaire. 

Com a maiOria requerida de dõis terços das Partes pre
sentes e votantes, a Conferência das Partes adotou a se
guinte emenda à Convenção: 

As palavras .. e adotar disposições financeiras" devem 
ser adicionadas ao fim da alínea a, do parágrafo- 3' do 
Artigo XI da Convenção. 

Bç._nn, 22 çle junho de 1979, 1-·P'eter H. Sand, Se--
Secrêtãrio-Geral. I ... ~ 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ I• da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi
dente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISI,ATIVO N• 22, DE 1985 

Aprova o texto do Decreto-lei n• 2.153, de 24 de julho de 1984, que "introduz parágrafos no artigo 3° da Lei 
n' 6. 732, de 4 de dezembro d~ 1979, e dá outras providências". 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n• 2.153, de 24 de julho de 1984, que "introduz parâgrafos no artigo 
3• da Lei n• 6.732, de 4 de dezembro de 1979, e dâ outras providências". 

Senado Federal, I• de outubro de 1985. - Senador José Fragelli, Presidente. 
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Faço saber que o SeriadoFederal aprovou, nos termos do art. 52, item 30, do Regimento Interno, e eu, José Fragelli, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 94, DE 1985 

Aprova ~· contas do Governo do Distrito Federal, relativas ao exercício de 1981. 

Artigo único. São aprovadas as contas do Governo do Distrito Federal, relativas ao exercfcio financeiro de !981, e de 
acordo com o parecer prévio -do Tribunal de Contas do Distrito Federal, aprovado na ~essão especial realizada a 20 de setembro 
de 1982. 

Senado Federal, I• de outubro de 1985.- Senador José Fragelli, Presidente. 

SENADO FEDERAL 

1- ATA DA 185• SESSÃO, EM I• DE OU-
TUBRO DE 1985 -

1.1-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2. I - Mensagens do Senhor Presidente da Re
pública 

- N•s 226 a 229/85 (n•s 484,485,487 e 488(85, na 
origem), restituindo autógraros de projetas de lei san
cionados. 

1.2.2 - Pareceres ~ncaminhados à Mesa 

1.2.3- Leitura de Projeto 

Projeto de Lei do Senado n9 286/85, de autoria do 
Sr. Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de manutenção de um técnico em 
Turismo, de níVel superior, pelas agências de viagens 
e turismo do País. 

1.2.4- Leitura de Resoluções 

- N\1 95/85, que prorroga por 120 dias o prazo 
concedido à Comissão ··Parlamentar de Inquérito 
criada pela Resoluçãó n' 2, de 1985, destinada_ a in
vestigar e analisár as causas que determinam a inter
venção no Banco Sul brasileiro S.A., e no Habitasul. 

- N9 96/85, que prorroga por 120 dias o prazo 
concedido à Comissão Parlamentar de Inquérito 

SUMÁRIO 

crf_adi" Pela ReSoiução n9 99, de i982, destinada a in
vestigar a crise na Previdência Social brasHeira. 

- N9 97/85, que prorroga por 90 dias o prazo con
cedido à Comissão Parlamentar de Inquérito criada 
pela Resolução n9 52, de 1980, que investiga o funcio
namento do mercado financeiro do Pais. 

1.2.5 - Comunicação da Presidência 

Referente a designação dos Srs. Senadores Louri
val Baptista, Enéas Faria ~ Hélio Gueiros, <iue com-

~ parecemo, a có-riviie -do Presidente da Câmara de Co
mércio Brasil-Estados Unidos, às solenidades orga
nizadas por aquela entidade em homenagem ao 
Doutor Angelo Calmon de Sâ, a realizarem-se em 
Nova rorque, a partir de 3 do corrente. 

1.2.6- D~ursos do Expediente 

SENADOR MUR!LO BADARIJ. como Líder
R_!ss:JlDOO J>XQfc;:_riQ_Q_ pelo Presidente José Sarney_ na 
abertura da 40• Assembléia Geral da ONU. 

SENADOR MARCONDES-GADELHA- Colo
cação de títulos do Governo no mercado financeiro e 
a queda da taxa de juros. 

1.2.7- Comunicação da Presidência 

Convocação de sessão extniOrdinâría a realizar-se 
hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia 
que designa. 

1.2.8 - Comunicações 

Dos Srs. Senadores Enéas Faria e Lourival Baptis~ 
ta, que se ausentarão do País. 

1.2.9 - Requerimento 

N 9 380/85, de autoria do Sr. Senador Amarai Pei# 
xoto, solicitando a prorrogação por mais 120 dias do 
prazo concedido_à Comissão Especial Mista, destina~ 
da a realizar estudos acerca da fabricação, comercia~ 
lizaQão e utilização de agrotóxico no País. AprovadO. 

1.3- ORDEM DO DIA 

-Projeto de Lei do Senado n" 257/85, que estabe~ 
Ieee a obrigatoriedade do cadastramento dos doado
res de sangue bem como a realização de exames labo
ratoriais no sangue coletado, visando prevenir a pro
pagação de doenças, e dâ outras providências. (Em 
regime de urgência). Aprovado em pdmeiro e segun
do turno, após pareceres das comissões competentes. 
A Comissão de Redação. 

- Redação final do Projeto de- Lei do Senado n9 
257/85, em regime de urgência. Aprovada. Ã Câmara 
dos Deputados. 

-_Projet(! de Lei da Câmara n' 50/81 (n9 
2:048/79, na Casa de origem), que dã nova redaçào 
ao§ 29 do art. 458 da Consolidação das Leis do Tra
balho, aprovada pelo Decreto-lei D.9 5.452, de 19 de 
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maio de 1943, dispondo sobre o formecimento de 
transporte para o trabalhador. Votaçilo adiada a fim 
de ser feita na sessão de 30 de outubro do corrente 
mês, nos termos do Requerimento n"' 382/85. 

- Projeto de Lei da Câmara n"' 183/84, (n' 
160/83, na Casa de origem), que altera~ relaçilo des
critiva das rodovias do Sistema Rodoviârio Federal 
do Plano Nacional de Viação, incluindo a .. Rodovia 
de Integração Sul-Centro-Oeste". Aprovado com 
emenda, tendo usado da palavra os Srs. Marcelo Mi
randa e Octávio Cardoso. À Comissão de Redação.. 

-Projeto de Lei da Câmar~ n' 64/85 (n' 
5.078/85, na Casa de origem), ~e.iniCÍ<ttiva do Senhor 
Presidente da República, que dispõe sobre a reestru
turação da Defensaria de Oficio dã Justiça Militar e 
dá outras providências. Aprovado. Ã sanção. 

- Projeto de Lei da Câmara n~'~ 85/85 (n"' 4.965, na 
Casa de origem) de iniciãtiVa dO- Senhor PreSídentê 
da República, que dispõe sobre a aPliCação do dis~ 
posto no art. 21'1 da Lei n9 6.185, de 11 de deieinbro de 
1974, que dispõe sobre o regime_ jurídico dos Servido-
res Públicos Civís da administração federal e das au
tarquias federais, e dá outras providências. Aprovado. 
À ComissãO de RedaÇão:-- - _ · 

-Projeto de Lei da Câmara n"' 89/85 (n' 
4.869/84, na Casa de origem), que autoriza o Poder 
Executivo a estender aos Servídores do Serviço Fede
ral de Processamento de Dados - -SERPRO. os be
nefícios previstos no art. 39 da Lei nii 7 .025; de 8 de 
setembro de_ 1982: AproVado o substitutivo da Comis
são de Serviço Público Civil Com a subemenda da 
Comissão de Finanças. A ComissãO de RC:dação. 

- Projeto de Lei do S~nado n' 267 f83, que _t:lispõe 
sobre a não-aplicação dos regulamentos disciplinares 
nas Forças Armadas aos casos que específica. 
Votação adfada, a fim de ser feita na sessão de ama
nhã, nos termos do Requerimento_ n"' 383/85. 

-Projeto de Lei _da Câmara n'_ 33/85 (n~ 
1.550/83_, na Cãsa de origem) que "declara feriado 
nacional o dia 2_0 de novembro, já celebrado Dia Na
cional da CollSCíência N6gra pelá comunidade-Ar~-. 
Brasileira". Votação adiada a fim de ser feita na ses
são de 31 de outubro do corrente mês, nos termos do 
Requerimento n"' 384/85. 

- Projeto de Lei da Câmara n' IOOJ83 (n' 
2.971/80, na Casa-de orígem), que cria a Junta de 
Conciliação e 1 ulg"amento de Cotia, no Estado de São 
Paulo, e determina outras providências. Rejeitado. 
Ao ArQuivo. 

-Projeto de Lei do Senado nt 81/84,.. 
Complementar, que revoga o§ I' do art. 106 da Lei 
Complementar n' 35, de 14 de março de 1979, alteraw 
da pela Lei Comph!mentar nt 37,-de 13 de novembro 
de 1979. Aprovado com emenda. A Comissão de Re~ 
dação. 

-Requerimento n' 321/85, solicitando a tr.an~
crição, nos Anais do Senado, da Ordem do Dia bai
xada pelo MiriiStró do Exéicitõ por Ocasião do ••oia 
do Soldado". Apfóvado. 

-Requerimento n9 340/851 ~licitando a trans
crição."~os Anais do Senado Federal~do editorial inti-

tulado .. Em Defesa do Congresso", publicado no 
D~ário do Congresso Nacional. Aprovado. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 73/85 (n"' 
5.3_90j85, na Casa de origem), que dispõe sobre a 
criação de cargos no quadro permanente do Tribunal 
Superior Eleitoral. Ap1;0vado. Ã sanção. 

- Projeto de Lei do Senado n"' 62/81, que dispõe 
sobre a cobrança de contas de energia elétrica, âgua, 
.Sãs e telefone, pelas empresas concessionárias de ser
viços públicos e dá outras providências. Aprovado em 
primeiro turno. 

1.3.1 - D~scursos após a Ordem do D~a 

SENADOR ODACIR SOARES- Anâlise à en
trevista conc_edida à Imprensa pelo Ministro Renal
do Costa GoutO, ã iespeito daS :qiudanças que seriam 
introduzidas no meq~.Qismo de incen.tivos regionais. 
Preconizando medidas que visem solucionar os gra
ves pl--oblemas administrativos que vem enfrentando 
o Banco da A.m_azõnia S/ A. 

SENADOR NÉLSON CARNEIRO- Dia Nacio
nal do Vereador. Problemas profissionais enfrenta
dos pela. classe do_s Tecnól~gos. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Palestras 
por ocasião da abertura do I -Er,tcontro de Irrigação, 
reãlizado em Brasilia. 

SeNADOR JUTAHY MAGALHÃES~- Impor
tância dos fundos_ setoriais- FIT~AM, FINO R e FI
SET, co-mo fator de_ desenvolvimento sócio.: 
_éconômico do País. 

SENADOR RAIMUNDO PARENTE- Dia Na
cional do Vereador. 

SENADOR CSSAR CALS - Defesa da apÍ"o
vação, pelo Congresso Nacional, de projeto de lei 
que introduz modificaçã_o na legislação de amparo 
aos ex-combatentes. 

1._3.2- Designação da Ordem ao _D~a da próxima 
sessão 

1.4- ENCERRAMENTO~ 

2-ATA DA 186• SESSÃO, EM I• DE OU
TUBRO DF 1985 

2.1- ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1- Oficio do Sr. J'1..Secretário da Câmara dos 
Dep~ta~os 

Encaminhando à revisdo do Senado. autógrafo do se-_ 
guintri projeto: 

Projeto de Lei da Câmara nt 130/85 (n' 4.065/84, 
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presiden
te da Repóblica, que altera dispositivo da Lei n' 
5.70I, d'e _9~9-7I, que dispõe sobre o Magistério do 
Exército. 
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2.2.2 - Pareceres encaminhados i Mesa 

2.3- ORDEM DO DIA 

- Redação final do Projeto de Lei do Senado n' 
228/81, que autoriza o Ministério da Educação adis
ciplinar a ogrigatoriedade de reprodução pelas edito
ras de tpdo o País, em regíme de proporcionalidaOe, 
de obras em caracteres braille, e a permitir a repro
dução, sem finalidade lucrativa, de obras jâ divulga
das, para o uso ex:clusivo de cegos. Aprovada. À Câ
ma_r_a_ Qqs Deputados. 

- Redação final do Projeto de Lei do Senado n' 
1/85-DF, que dispõe sobre a inclusão, nos proventos 
de _aposentadoria, da gratificação por operações es
peciais de que trata o Decreto-lei 11"' 1.727, de 10 de 
dezemb~o de 1979, e dá outras providências. Aprova
do. Ã sanção, 

- Redação f!nal do Projeto de Resolução n"' 
47/83, que dá nova redação ao Item XI do artigo 16 e 
à alíneaj do artigo 419 do Regiment.o Interno. Apro
vada. A promulgação. 

....,..,. ProJeto de Decr_eto Legisfativo n' 26/84 (n' 
52/84, na Câmara dos Deputados), que aprova o tex
to do protocolo concernente à emenda ao acordo de 
comércio e pagamentos, de 5 de julho de 1975, entre 
o GOverno da República Federativa do Brasil e o 
Governo da RePública Sociãlista da Romêriia, con
cluído em Brasília, a 29 de dezembro de 1983. Apro
vado. À Comissão de Redação. 

2.3.1- Questão de -Ordem 

Formulada pelo Sr. Nelson Carneiro e acolhida 
pela Presidência, refereilte- á incompetência e à falta 
de necessidade do exame da Comissão de Legislação 
Social, sobre o Projeto de Lei _do Senado n' 173/82. 

2.3.2 - D~signaçào da Ordem do Dia da próxima 
sessão. 

2.4- ENCERRAMENTO 

3- DISCURSO PRONUNCIADO EM SES
SÃO ANTERIOR 

Do Sr. Milton Ca"ral, prOferido na sessão de 25-9-
85. 

4- ATO DO PRED!DENTE DO SENADO FE-
DERAL . . . 

N• 227, de 1985. 

5-ATAS DE COMISSOES ~ 

6- MESA D!RETORA 

7- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTI-
DOS . . 

8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PER
MANENTES 

Ata da 185~ Sessão, em 19 de outubro de 1985 
3• Sessão Legislativa Ordinãria, da 47• Legislatyra 

Presidência dos Srs. José. Fragelli e João Lobo 

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

Fábio. Lucena- Odacir Soares_- AloysiO Chay~s
Gabriel Hermes - Hélio Gueiros-:_:;_ Amêrico de Sou~a 
-Alberto Silva- Helvidio Nunes- JOão Lobo- C~ 
sar Cais - Josê Lins - Virgílio Tã~ora - Moacyr 
·Duarte- Martins Fil~o - Humberto Lucena - Mar· 

COndes Gadelha- Milton Cabral- Aderbal Jl,!renia
NivaldO Mach8d0 - Loüdvaf :Baptista - Heráclito 
Rollemberg....:. Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior
Luiz Viana~ Itamar Franco- Murilo Badar6- Seve
ro- Gomês :-Mauro Bor8Cs- Roberto Campos- José 
Fragelli - Marcelo Miranda - Enéas Faria- Carlos 
Chiarelli - Alcides Saldanha - Octavío Cardoso. 

9 SR. PRESID~NTE (José Fragelli)- A lista de pre-
sença acusa o compareciinento de 35 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção. de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 

O Sr;-It-Secretãrio irá proceder à leitura do Expedien~ 
te. 
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É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
MENSAGENS DO PRESJOÉNTE DA REPÚBLICA 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

PARECER N' 760, DE J985 
Da Camisão de Legislação Social 

Relator: Senador Gabriel Hermes 

O proJeto de lei sobre exame pretende alterar a re-
Restitui.ndo autógrafos de prQjetos de lei sancionados: dação do§ 19 do art. 19 da Lei n9 6.195, de 19 de de

zembro de 1984, que define o acidente do trabalho rural, 
N9 226/85 (n"' 484/85, na origem) de 30 de setembro cujo seguro, nos termos do citado artigo acha-se a cargo 

do corrente ano, referente ao Projeto de Lei da Câmara do FUNRURAL 
n~> 115, de 1985 (nl' 4-966/85, na Casa de_ origem), QUe A definição, segundo esse parágrafo, é: a co~tida no 
reajusta a pensão espéCfal concedida peta Lei n9 3.684, de_ caput e no § 29 do art. 2~> da Lei n9 5.316, de 14 de se-
9 de dezembro de 1959, a Hilda Sayão Carvalho Araújo, tembro de 1967. 
viúva do ex~Vice-Governador do Estado de Goiás e ex~ Acontece que a Lei n9 5.316/67 foi revogada pelo art. 
Diretor da-Cia. Urbanizadora da Nova Capital do Brasil 22 da Lei n~' 6.367, de 19 de outubro de 1976, lei esta que 
- NOV ACAP, Bernardo Sayão Carvalho Araújo. - passou a definir 0 que é acidente de trabalho nos seus 

(Projeto que se transformou na Lei n9 7.375, de 30 de arts, 29 e 31' _ ______ _ ____ _ _ ___ _ 
setembro de 1985,) -POr--Consegilíi'ite, caducou a remissão feita pelo men-

N"' 227/85 (n9 485/85, na origem) de 30 de setembro cionado § 11' do art. 19 da Lei n"' 6.195, de 19 de dezembro 
do corrente ano, ~eferente ao Projeto de Lei da Câmara de 1974, em face da revogação da legislação objeto dare-
n~' 81, de 1985 (n9 5.176/85, na Casa de origem), que au.. feréncia, tornando não somente aconselhâvel, mas obje-
toriza o Poder Executivo a abrir ao Ministério do lnte~ tivamente indispensável à adaptação daquele dispositivo 
rior o crédito especial de atê Cr$ 22.000.000.000 (v-inte e legal a alteração verificada. 
dois bilhões de cruzeiros), para o fim que especifica. O presente projeto de lei busca efetivar essa adap-

(Projeto que se transformou na Lei n9 ?.376, de 30_dç: tação, substituindo a antiga remissão, tornada ultrapas--
setembro de 1985-.) -- .:.=·sada, pela alusão à novã lei que revogou a anterior, e in-

N"' 228/8""5-(0.9 487/85, na origem) de 30 de setembro troduzindo uma ampliação, para absorver os casos pre-
do_corrente ano, referente ao Projeto de Lei da Câmara vistos no art. 2q da Lei n9 6.367, de 1976. 
n9 75, de 1985 (n9 4.986/85, na Casa de origem), que dis- - -~--Trata~se, pois, do ponto de vista formal, de uma neceis-
põe sobre o exercício da profissão de Secretário e dã ou- sâria atuaH.2:ação do texto do § 1 I' do art. 1 I' da Lei n"' 
tras providências. 6.f95, de 19 de dezembro de 1974, com significativa am-

(Projeto que se transformou na Lei n9 7.377, de 30 de pliação. ____ -__ _ 
setembro de 1985.) -QuanTO ao mérito do projeto, persegue ele um objetivo 

N 9 229/85 (n9 488/85, na origem) de 30 de setembro eminentemente socíal, porque, ao atualizar o texto legal 
do corrente ano, referente ao Projeto de Lei da Câmara e ampliar o seu alcance, passa a contemplar a hipótese 
n9 84, de 1985 (n9 3.631/84, na Casa de origem), que au- prevista na letra d do item V do§ J9 do art. 29, da Lei n"' 
toriza a emissão deseJo Cómêmõr~tivo do centenário de 6.367, de 19 de outubro de 1976, isto é:, prevê a inclusão 
nascimento do poeta piauiense Antônio Francisco da _C'?_Il)'? ~~-ª-~iº~Il_te_dQ tr.ahalho rurãl" aquele ocorrido .. no 
Costa ~ Silva. . percurso da residência para o trabalho ou deste para a-

(Projeto que se transformou na Lei n~' 7.378, de 30 de quela~'. beneficiandO----ªJH.lmerpsa categoria dos chama-
setembro de 1985.) ----a-os••Oóías-fri~s", freqUentemente vitimados em aciden-

PARECERES 

PARECERES
N•s 759 .e 760, de 1985 

Sobre o Projeto de Lei n"' 285, de 1983, que dispõe 
sobre ~'amparo aos trabalhadores rurais no caso de a
cidente do trabalho". 

PARECER N' 759;- OE 1985 
Da Comissão d~ Constituição e Justiça 

Relator: Senador Octávio Cardoso 

tes no transporte de casa para o serviço Ou vice-versa, 
como a imprensa tem noticiado com destaque. 

Nesse ponto o projeto não se limita a atualizar o texto 
legal, vez que o texto anterior do § -19 do art. }9 da Lei n" 
6.195, de 19 de dezembro de 1974 não fazia referencia .ao 
art. 39 da Lei n9 5.316, de 14 de setembro de 1967, onde 
era contemplada -ª- hip_ótese capaz de bene_ficiar os 
"bóia.S-fiias", exatamente a letra d do item II do art. 3"' 

Tudo isso vem clarividentemente explicitado na justifi
cação do _projeto,_ t;>nde_ e~ste tam,b,êm menção a um a
córdão_ do Suprt:mo Tribunal Federal, adotado no julga
mento do Recurso Extraordinãrio n9 99.479-3-SP. 

Portanto, o que objetiva o projetO é uma previsão le
gal que corresponde a um benefício social amplamente 
reclamado_ não só pela opinião pública, mas, como de-

O projeto sob exame de autoria do ilustre Senador monstrado, já reconhecido inclusive pela mais alta COrte 
Fernando Henrique Cardoso, altera a redação do§ 19 do Judiciária do País. 
art. 11' da Lei n9 6.19?, de 19 de dezembro de 1974, que a- A discriminação dá -legislação anterior é inadmissível, 
tríbuiu ao FUNRURAL a concessão de prestações por eis que atinge exatamente a classe mais necessitada do 
acidente. - benef!cio trazido pelQ projeto. 

A medida tem por objetivo atualizar o conceito de aci- S_OmoS, por isso, pela aprovação do Projeto de Lei do 
dente do trabalho_que a Lei modificanCia remete ao caput Senado n9 285. de 1983, de autoría do eminente Senador 
e§ 29 do art. 29 da Lei n~' 5.316, de 14 de setembro de Fernando Henrique Cardoso. 
1967, mandando agora que sejam observados, na espé- Sala das Comissões, 26 de setembro de 1985. - AI~ 
cie, os art.S. 29 e 39 da Lei n9 6.367, de 19 de outubro de berto Silva, Presidente- Gabriel Hermes, Relator- Al~ 
1976, a qual, dispondo sobre a questão do seguro de aciJ cides Paio- Jorge Kalume --Jutahy Magalhães- Ni~ 
dentes do trabalho a cargo do INPS, revogou a antes cf- valdo Machado. 
tada Lei n' 5.316/67. . . ~~~- "-

Ademais, como destaca o Autor na justificação, "só 
parcialmente era aplicada a questionada Lei n"' 5.3_Ió. çie" 
1976, ao trabalhador rural", por isso que, como salienta· 
adiante, "não era tortsiderado acidente do trabalho a
quele ocorrido com o trabalhador rural, na forma do art. 
39 , item II, letra d da Lei n"' 5.316, de 1967, ou seja, no 
percurso da residência para o trabalho ou deste para a_ .. 

quela". 
Inexistindo óbices quanto ao aspecto jurídico~ 

constitucional, e verificada a utilidade social do projeto, 
quanto ao mérito, nosso parecer .é pela sua aprovação. 

Sala das Comissões, 8 de maio de 1985. -José Ig
nácio Ferreira, Presidente - Octavio Cardoso, Relator 
- Luiz Cavalcante - Américo de Souza- Jutahy Ma
galhães - RaimurJdo Parente - Nivaldo Machado -
Hélio Gueiros. 

PARECERES 
N•s 761 e 762, de 1985 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 16, de 1985-, 
que ••acrescenta dispositivo à CL T, com vistas a de
terminar que se transfira ao marido o direito a ter fi
lho sob a vigilância e assistência de creche mantida 
-,elo empregador, no caso de separação e condições 
que esped~ca". 

PARECER N' 76), OE 1985 
Da Coinissão-de Constituição e Justiça 

Relator: senador Jiélio .Guefros 

-ESte projeto, c:!_e, _au~oria !fo_ no_l;n:e Senador Nelson 
Carneiro, intenta resolver um problema importantíssimo 
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do cotidiano do trdbalhador: o da guarda, em cheche, do 
filho deixado à responsabilidade do pai, separado de di
reito ou de fato da sua esposa, até a idade em que não se 
possam dispensar cuidados equivalentes aos maternos. 

Enxergo~_ bem o ilustre Autor do projeto a lacuna da 
lei, relativamente a uma necessidade óbvia e de solução i
gualmente óbvia. 

Em sua justificaçãO, o digno Senador ressalta que a 
realidade do diaMa-dia tem "demonstrado situações em
baraçosas quando a guarda e responsabilidade do menor 
ficam deferidas ao marido, nas separações judiciais ou de 
fato". 

O projeto, que constitucionalmente não pode sofrer 
qualquer objeção, se harmoniza com o sistema juridico 
geral e especifico e com a boa técnica legislativa. ~justo, 
necessário e oportuno. Somos pela sua aprovação. 

Saia das Comissões, 19 de junho de 1985.-- José_ 
Ignácio Ferreira, Presidente- Hélio Gueiros, Relator
Octavio Cardoso - Alfredo Campos - Jutahy Maga
lhães- Nivaldo Machado- Américo de Souza- Moa-
cyr Duarte. 

PARECER N' 762, DE 19B5 
Da Comissão de Legislação Social 

Relator: Senador Nivaldo Machado 

O projeto em epígrafe, subscrito pelo ilustre Senador 
Nelson Carneiro, tem por objetivo acrescentar o seguinte 
parágrafo ao art. 389 da CLT: 

"§ 39 Nos casos çle separação judicial ou divór
cio, bem como nos de separação de fato devidamen-
te comprovada, o direito previsto no§ i"' deste arti
go_transfere-se ao pai, quando o filho for deixado à 
sua responsabilidade até a idade em que não se pos
sam dispensar cuidados equivalentes aos mater
nos." 

Salienta o Autor, na justificação, que .. a prática tem 
demonstrado situações embaraçosas, quando a guarda e 
responsabilidade do menor õcam deferidas ao marido, 
nas separações judiciais ou de fato, jã que os beneffcios 
contidos na citada legislação não podem ser aplicados". 
~preciatldo a matéria, a douta Comissão de Consti# 

tufção e Justiça_n~da t~_e opôs do ponto de vista jurídico· 
constitucfona1, manifestiiido·se, no mérito, por sua a~ 
provação. 

Reza o § }9 do art. 389, a que se reporta o dispositivo 
propos_to, in verbis: 

.. § ]9 Os estabelecimentos em'que trabalharem 
pelo menos 30 {trinta) m-ulheres, com mais de: 16 
(dezesseis) anos de_Jdade, terão local apropriado 
onde seja permitido às empregadas guardar sob vi
gilância e assistência os seus filhos, no período da a
mamentação.'' 

Essa obrigação do empregadqr, nos termos do subse
qUente§ 29_ do_-ritesmo artigo, poderá .. ser suprida por 
meio de.creches_distritals mantidas, diretarnente ou me
diante c_onvênios, com outras entidades públicas ou pri
vadas, pelas próprias empresas, em regime comunitário, 
ou a cargo do SESI, do SESC, da L BA ou de entidades 
sindicais". 

Coffipletando tais disposições, estabelecem os arts. 
396 e 400, também da CLT. ipsis litteris: 

"Art. 396. Para amamentar o própiio filho~ até -
. ~ .que este -c6ffip[ete SeiS (6) meses de idade, a mulher 

_terá direito, durante a jornada de trabalho, a dois 
descansos especiais, de meia hora cada um." 

"Art. 400. Os locais destinados à guarda dos fi
lhos das operârías, durante o período da amamen
tação, deverão possuir, n_o mínimo, um berçário, 
uma saleta de amamentação, unia'cozhiha dietética 
e uma instalação sanitária." 

Forçoso ê concluir, da leitura dos preceitos acima 
transcritos, que o legislador, ao instituir para o emprega
dor, na hípotese que menciona, a obrigação de manter 
creche ou local apropriado para a guarda dos filhos de 
suas operárias, teve em mira, exclusivamente, possibili
tar segundo recomenda a melhor orientação pediâtrica, a 
amamentação desses menores. 



Outubro de 1985 

Daí resulta indisputável, a nosso -ver, que o direito 
consag~ado pelo precitado f l ~'_dõ art. 389~ ·da LegislaÇã-o
Consohdada, em face de sua especial destinação teleoló
gica, jamais poderá ser transferid-o ao pãi, ainda que este 
mantenha sob sua guarda e responsabilidade menor lac
tente. 

Por todo o exposto, com as vênias de praxe por frus
trarmos a iniciativa do ilustre Autor, nosso parecer é 
pela rejeição do projeto de lei ora sob análise. 

Sala das Comissões, 26 de setembro· de 1985. --Al
berto Silva, Presidente- Nivaldo Machado, Relator -
Alcides Paio- Jorge Kalume- Jutahy Magalhães
Gabriel Hermes. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O Expediente 
lido vai à publicação. 

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

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 286, de 1985 

"Dispõe sobre a obrigatoriedade de manutenção 
de um Técnico em Turismo, de nível superior, pelas 
agências de viagens e turismo do País." 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l9 Em toda agência de viagens e turismo e esta

belecimentos congéneres haverá, obrigatoriamente, um 
técnico responsável diplomado em curso superior de Tu
rismo. 

Art. 29 As agências de turismo_ e es_tabel~im_entos si
milares, que estejam em funcionamento no País à data de 
publicação desta lei, terão o prazo de cento e oitenta 
(180) dias para se adaptarem à exigência aqui previs!a. 

Art. 3~ Esta lei entrará em yigor na data de sua 
publicação. 

Art. 4~ Revogam-se _as disposições em contrário. 

Justificacão 

Trata o presente projeto de, a exem pio do que já ocor
re em relação a outras inúmeras atividades profissionais 
de nível superior, determinar que cada agência de via 
gens e turismo, assim como estabelecimentos _similares, 
tenha um técnico responsável formado em curso de nível 
superior, naturalmente de Turismo. 

O que se obj_etiva, em suma, é uma maior valorização 
desses profissionais que presentemente povoam as inú
meras escolas existentes no País e que, ao término do 
curso, continuam sem mercado de trabalho em razão da 
concorrência desleal que lhes fazem pessoas não qualifi
cadas. 

Sala das Sessões, 19 de outubro de 1985.- Nelson 
Carneiro. 

(Às ComissiJes de ConstitulÇão e JustiÇa e deLe-
gislação Soda/.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O projeto que 
vem de ser lido será publicado e remetid_o _às comissões 
competentes. 

Sobre a mesa, resoluções cuja leitura será feita pelo Sr. 
!~'-Secretário._ 

São lidas as seguintes 

RESOLUÇÃO 
N• 95, de 1985 

Prorroga por 120 (cento e vinte) dias o prazo con
cedido à Comissão Parlamentar de Inquérito criada 
pela Resolução n9 2, de 1985, destinada a "investigar 
e analisar as causas que determinam a intervencão no 
Banco Sulbrasileiro S.A. e no Habitasul". 

O Senado Federal resolve: 
Artigo único. __ i: prorrogado por 120 (cento e vinte) 

dias, nos termos do art. 178 do Regimen-to Interno, o 
prazo concedido à Comissão Parlamentar de Inquérito 
c~iada pela Resolução n~' 2, de 1985, destimida a investi-
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gãr e analisar as Causas que determinam iTiltervenção no 
Banco Sulbrasileiro S.A. e no Habitasul. 

Sala das Comissões, II' de outubro de 1985. - Jor
ge Kalurite- Mário Maia- Eunice Michiles- Rainiun
do Parente - Alcides Paio - Gaivão Modesto - Hélio 
Gueiros- Américo de Souza - Helvídio Nunes- João 
lobo- Cesar Cais- Martins Filho- Milton Cabral
Aderbal Jure-ma - Nivaldo Machado- Guilherme Pal-
meira- Luiz Cavalcante- Jutahy Magalhães- Moa
cyr Dalla - Ne-Isoo Carne-iro - Amacal Furlan - Bene
dito Ferreira- Gastão Müller- Roberto Wypych- Le
noir Vargas - Carlos Chiare-Ui. 

RESOLUÇÃO 
N• 96, de 1985 

_ Prorroga por 1~0 (cento e vinte) dias o prazo con-
cedido à Comissão Parlamentar de Inquérito criada 
pela Resolucão n9 99, de 1982, destinada a "investi
gar a crise ,na Previdên~a Social brasileira". 

O Senado Federal resolve: 
Artigo único.--~ prorrogado por 120 (cento e vinte) 

dias, nos termos do artigo 178 do Regimento Interno o 
·prazo concedido à Comissão Parlamentar de Inquérito 
criuda pela Resolução n'i' 99, de 1982, destinada a investi
ga-r a crise na Previdêm;h Social tifaSileifa. 

S_f;lJ.a..das_ComissõiJi, 19 de outUbro·11e'1985~ -_.Jor
ge Kalwne -:- M~rio Maia - Eunice Michiles- Raimun
do Parente ...:: AICides Paio - Gaivão Modesto - Hélio 
Gueiros- Américo.de-Souza- Heivídlo Nunes- Joio 
Lobo - Césa-r Cais - Martins Filho - Milton Cabral -
Aderbal Jure-ma - Nivaldo Machado - Guilherme Pal
meira- Luiz Cavalcante - Jutahy Magalhãe-s___:_ Moa.:
cyr Dalla - Nelson Carneiro - Amara) FurlaD- Bene
dito Ferreira - Gastão Müller - Roberto Wypych - Le
noi~ Vargas --Carlos Chiare-IIi. 

RESOLUÇÃO 
N• 97, de 19!15 

ProTiogii pÕr 90 (n~venta) dias o prazo concedido 
à Coinissiio Parlamentar de Inquérito criada pela Re
solucão n~ 52, de !_~~que .. investiga o funcionamenw 
to do mercado financeiro do Pafsu; 

O Senado Federal resolve: 

Artigo único. E' prorrogado por 90 (noventa) dias 
nos termos do art. 178 do Regimento Interno, o prazo 
conciiâidã à CoinisS-ãd -Pai-lamentar de Inquérito criada 
pela Resolução n9 52, de 1980, destinada a inv~tigar O 
funcionamento do fuerCadó fitf:lrí~ifo do País~ 

Sala das Comissões. 19 de outubro de 1985. - Jor
ge Kalume- Mário Maia- Emúce Michiles- Raimun
.do Parente - Alcides Paio- Galvio Modesto - Hélio 
Gueiros --Américo de Souza- Helvídio Nunes ---João 
lobo- César Cais- Martins Filho- Milton Cabral
Aderbal Jurema- Nivaldo Machado - Guilherme Pai~ 
oieira -- Luiz Cavalcante- Jutahy Magalhães- Moa
cyr"balla - Nelson Carneiro_ - AmarB;~ Furlan - Bene~ 
dito Ferreira - Gastão Müller- Roberto Wypych- Le~ 
noir Vargas - Carlos Chiare-IIi. 

OS~. PR~SIDENTE (Jos~ Fragelli)- Os documen
tos lidos contêm o n6mero de subscritores suficiente 
para constituírem_, desde logo, resoluções do Sena.9o, nos 
termos do art. 178 do Regimento Interno. As matérias 
vão à publicação, para que produzam os devidos efeitos. 

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- A Presidência 
comunica. ao plenário que os Senadores Lourival Baptis
ta, Enéas Faria e Hélio Gueiros, comparecerão, a convi
te do Presidente da Câmara de ComêrCio Brasil-Estados 
Unidos, às solenidades organizadas por aquela entidade 
em homenagem ao doutor Angelo Calmon de Sã, 8 
realiz!!rem-se em New York, a partir de J do corrente, 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Murilo Badaró, que f\llarâ 
pela Liderança. -
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O SR. MURILO BADARÓ (PDS - MG. Conte 
Líder, pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

O Presidente da República distinguiu a Oposição; na 
pessoa dos Líderes do Senado e da Câmara, com um 
convite para i"nTe!fiü SUa comitiva à 40• Assembléia
Geral da Organização das-Nações Unidas. À delicadeza 
do gesto do Senhor Presidente da República retribuímos 
com 11f5'Sl! aquiescência- e cOm nossa presença. Se não 
fosse por dever de cortesia, seria para manter a tradição, 
presente na vida brasileira, nas AssembléiaS Internacio
nais, onde há clara distinção entre política interna e .:; 
política externa. Durante muitos anos, parlamentares, 
dos mais diversos matizes partidãrios têm se mantido à 
altura destas tradições, preservando de que hã de mais 
nobre no relacionamento externo do País, não permitin
do que as divergências no campo interno extrapolem as 
nossas fronteiras e se exibam perante o concerto das 
nações. Mesmo nos tempos do mais intenso radicalismo 
político, mesmo nos momentos mais agudos, em que 
quase sempre as paixões ocupavam lugar do raciocinio 
lúcido e correto, os parlamentares brasileiros souberam 
guardar essa formosa tradição. E agora, Sr. Presidente, à 
exceção apenas de um partido político, que o recusou, 
todas as agremiações partidárias, através de seus líderes, 
receberam e aquiesceram ao atencioso convite de Sua 
Excelência o Senhor Presidente da República para o 
acompanharem à Organização das Nações Unidas. Ali, 
ao lado do Deputado Prisco Viana, pude assistir a uma 
indiscutível vitória do Brasil na área internacional. E por 
uma questão de justiça, con-sidero do meu dever procla
mar, desta tribuna, este êxito do Senhor Presidente da 
República que, no plenário, de dimensões notáveis das 
Nações Unidas, falou pelo Brasil inteiro, por toda as 
Suas carriadas sociais ali representadas pelos diverSos 
partidos políticos. 

O discurso_ do Senhor Presidente da Rep.6blica na 
ONU seguiu a linha tradicional do comportamento bra
sileiranos_fóruns internacionais. Todos os ,temas impor~ 
tantes, em tomo dos quais gravita a nossa,p!;tlitica exter
na, foram por Sua Excelência repassados oom prudência, 
.CQrnecOmento, altivez e independência. 

t de se destacar, Sr. Presidente- e não poderia deixar 
de fazê-lo- o toque humanista que o Senhor Presidente 
da República inseriu no texto do seu discurso não só nas 
citações que fez dos poetas da sua terra, como pela recor
dação de que o nosso maior escritor era um mestiço e 
que por -íss·o mesmo o Brasil se sentia, plenamente, com 
autoridade de opor sérios embargos e, mais que isso, se
veros·· protestos à política da segregação raciaL 

Por isso ríi.c;smo é, que o discurso do Presidênte daRe
pública, ainda. que tenha seguido os cânones clássicos-do 
ltamaraty, adJtuiriu ~ensão especíal muito diferente 
de outros chefe$ de Es~.J'dÓ que aH compareceram em es
pecial o Presidente do Pé!'u que pronunciOu um djscurso 
que se obteve às graça~~de publicidade mais ostensiva, 
nem por isso recebeu as'honras do apreç_o da Comunida
de das Nações. Diria que o discurso do jovem ch~?fe de 
Estado peruano, qu.e causa admiraç_ão pela sua mocida
de, foi uma esj:lêcie· de fogo de artifício que clareou mas 
não chegou a iluminar o plenãrio das Nações Unidas. 
Ao contrãrio do discurso do nosso Presidente, foi repas
sado de moderação, de prudência, um convite à nego
ciilção, às formas civilizadas de entendimento internacio
nal, sem que em nenhum momento tivesse perdido, por 
um_ in_stante se_gu~a linh~ d~-ª_ltivez, a clareza e a expli
cação das idéias que ftzeram a razão de ser do própriO 
discurso._ _ -· _ . _ 

Com relação ao apartheld, por_exemplo, nada poderia 
_s_e_r tão claro, Sr. Presidente, na reiteração das posições 
tradicionais do Brasil face a esse terrível problema, a essa 
:;h_aga que aguilhoa a consciência moral do mundo. 

O Sr. Aderblll Jurem!! - Permite V, Ex• um aparte? 

O SR. MURIW BADARÓ -Com muito prazer, Se
nador. 

_O Sr. Aderbal Jurema- Senador Murilo Badaró, eu 
não me surpreendo com o discurso de V. Ex•. que co-· 

_nbeço aSpa formaÇão, a sua formação moral e política 
desde~ Câmara dos Deputados. Quero apenas, como re
presentante do PFL, inserir' no seu discurso, um artígo 
de uma das figuras de maior projeção intelectual deste 
Pais, de maior projeÇão moral deste País, O Presidente da,. 
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Associàac,. Brasileira de Imprensa, o escritor e jornalista: 
Barbosa,Lima Sobrinho, que no domingo passado publi
cava nó..'{ornal do Brasil um artigo sob o t(t_ulo «Um Dis
cursó Memorâ.vel", onde S. S• comenta Justamente o 
que V. Ex" está fazendo agora nestf Casa, com a altitude 
de um Líder da Oposição, S. Ex• (lõmenta o discurso do 
Presidente da República, José Sarney, e cita tocf.os __ qQç: 
não vou me alongar porquanto não quero, de maneira 
alguma, empalidecer o brilho do discurso de V. Ex• Cita 
tópicos- que são os mais gritantes, no sentido político do 
estadista que vem se revelando o Presidente José S'arney. 
Pçdemos dele discordar e é: um direito que assiste a V, 
Ex•.eaos seus companheiros, podemos dele discordar em 
muit~ coisas mas numa estamos tranqUifo: ele honrou o 
man<!áto na ONU com o seu d.iscurso. 

O SR. MURILO BADARÓ- Muito obrigado a V. 
Ex• Devo dizer ao eminente Senador Aderbal "JUrema, 
que não é de se estranhar que a Oposição esteja aq-u1, 
neste instante, porque este discurso, que é um ato de jus
tiça, de vez que nós, com a nossa presença ao lado do 
Presidente da República, não fizemoS nada mais nada 
menos do que mostrar ao mundo a unidade brasileirª em 
torno da posição do Brasil na sua politica externa. 

Esse discurso não elide as posições que tomamos no 
campo interno, na polltica interna, verberando a política 
econômica, o que faz praticamente todos os dias o nob.re 
Senador Virgflio Távora e outros companheiros de Ban: -
cada, criticando aquilo que nos parece susceptfvel de re
paros mas neste instante, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
trata-se de oferecer um depoimento isento e justo sobre o 
comportamento_do Chefe de Estado brasileiro perante a 
Organização das Ntlções Unidas. 

O Sr. Marcondes Gadelba- Permite V. Ex• um apar
te? 

O SR. MURILO BADARÓ - Com ptuito prazer. 

O Sr. Marcondes Gadelha- Eminente Lider, não sei 

r ante,_ dominada pela cegueira e pela paixão. Chegou o 
tnomento de mostrarmos, na ârea ifítcrnac10nal, que so
mos-um País amadurecido, buscando avidamente o seu 
d~_i_i_nci;-mas- nem poi' isso deVemos deixar de firmar po
sições que representem, de fato, os sentimentos mais pro
fundos da alma do povo brasileiro. 

Dizi~ antes que o Presidente José Sarney repetiu basi~ 
camenteos-temas tfataâos-pelo Itamaraty ao longo do 
curso dos últimos an_os. M"as, pareceu-!lle a mim, que a 
inserção no texto do seu pronunciamento de aliumas ci
taç_ões de poetas e escritores pátrios - ê bom lembrar 
que·ospoetas não estão afastados dps momento_s em que 
a Humanidade busca novos caminhos e novas luzes -
aos falar em Mãchado de Assis, no seu combate ao 
aputheid, poderia perfeitaniente· ter dito que a abolição 
dã esCravatura do Brasil nasceu do~ versos de um poeta. 
E assim por diante. E foi extamente este toque hwnanis
ta no discurso do intelectual e dp político, que se casa
ram naquele instante, o que propiciou larga repercussão 
à: falil presidencial. 

A Oposição, por minha palavra e pela palavra do De
putado PriSCo Viana. que neste instante fala e discursa 
na Câmara dos Deputados, apóia sem objeções o pro
nunciamento do Presidente da Rep6blica, em especial 
quando ele trata do problema da nossa divida externa. e 
evidente, e 'O próprio Presidente melhor do que nós sabe 
disso, que não se resolve questão dç:ssa magnitm;Ie ape
nas à base dos slogans, muito mais do que i$so, ê preciso 
t.ima irrepreensível conduta e um irrepreensível compor
tamento na ãrea internacional, para que haja uma justa 
posição entre as palavras e as atitudes do Pais. Somente 
isso é que dá respéitabilidad(: a u_ma Nação na área inter
.nàcional. E foi exatamente porque fez um apelo e um 
convite à negociação, porque substituiu a bravata incon
seqiiente pela proposta do diálogo construtivo, é (ide o 
dise:~so a_t:Jquiriu notória importância. Ao combater a li
nha ortodoxa do Fundo Monetário Internacional como 
incapaz de resolver problemas de países pobres que se 
vêem a braços com dificuldades insuperãveis o Pre$idenM 
te da Repl.1blica, praticamente falou por todas as nações 
pobres do mundo, e também por aquelas em vias de de
senvolv_imento. 

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

~ -- o~ SR.-MliiUÜl BADARÓ - Ouço v. Ex• 

O St. Virglllo Távora -- -- Nós que aqui temos 
sido constantes críticos da politica econômico-financeii'a 
do atual Governo, mostrando aquilo que se nos,afl$ura 

-'-de errado na sua condução, sentimo-nos muito à vonta
de para endossar as palavras de V. Ex• quanto à maneira 
C_Om que,sem brav'ata- utilizando os tennos de V. Ex• 
- mas ao mesmo tempo com firmeza, Sua Excelência o 
Senhor Presidente da República representando o _sen_tí-r_ 
menta não de Governo, mas de todo o povo brasileiro, 
mostrou realmente aquelas trilhas que o País podia se-' 
guir quanto à-composíção de sua dívida. Quem observa 
o-sucessivo agravamento do impasse que estâ se criando 
em torrto deste problema, apesar de todos os letreiros 

-otimistas dosjornaif;, hã de credi!ar _uma palavra de con
fiança naqui1o "que Sua Excelência pretendeu fazer: um 
desbravamento de caminho, sem satisfazer os extrema
dos de um lado, nem de outro. Essa era a achega que 
gdstaríamos de dar ao discurso de V. Ex• 

o que maiS louve no seu discurso: se O seu sentimentO -de 
justiça ou se a sua argúcia de Qbservador. V. EX• disse· 
com muita propriedade que o Presidente fez o seu discurM 
so um convite à _oegociaÇão. Vou um pouco mais longe: 
digo que .0 PrJ:sidente,. efetivamentc, abriu as nego
ciações com aquele discurso. O Presidente deu um paSSO
diante do qual o concerto das nações se encontrava, de 
certa forma, inibido. Havia uma angllstia internacianal 
sobre c?moiria terminar esse -àffalr, esse problema se
rifssimO ao endividamento dos pàfses do "Terceiro _M~n
do, que ultrapassa 700 bilhões de dólares. fados sãb1aril 
que essa era uma questão extremamente delicada. E o 
Brasil, cOmo o maior devedor, o Brasil, com a responsa
bilidade mais elevada em todo esse contexto, tomou a 
iniciatiVa e fixou parãmetroS~ delimitou o âmbit_o_do~_en
tedimentos, quando frisoU bem çlaro que em nenhuma 
hipótese o Brasil abdicará do direito <:te crescer. E esse 
crescimento, nós sabemos, ~à razão, p~lO menos, de 6% 
ao ano. Quanto fixou que o J3rasil não vai pagar um cenM 
ta v o às custas da miséria e .da fome ~e milhões de patrí~ 
cios. O Presidente Sarney, na verdade, estava dando õ 
início à negociação- que vai se continuar agora, em Seul; 
a partir da próxima semana~ Digo a V. Ex• que esta aber .. 
tura, este cacife inicial, esta proposta feita caiu em terrc> 
no Icrtil, não ficou- no vãZiQ; fOi muito bC!Il recebida pc
los devedores, pelos credoreS~ pela comunidade acadêmi-
ca, pela imprensa inter'naCional1 enftm, por todos aqueles O SR. MUlULO BADARÓ -Muito obrigado, Sena-
que pensam na preservação da ordem econômica, na es- dor Virgílio Távora. 
tabilidade financeira do mundo corria um elemento de 
extrema significação para os próprios desígnios âaRu:--- --- O Sr. Odaclr Soares - Permite V. Ex• um aparte? 
manidade. Então, todos aqueles que têm reponsabilida- O SR. MURILO BADARÓ -Com muito prazer. 
de nesse conjunto ficaram extremamente ~avido_ por 
esse discurso elevado, por esse discurso muito bem elaM - O Sr. Odaclr Soares- Eu tenho a impressão, nobre 
borádo, como v. Ex• situou, sobretudo, por esse discur- Senador Murilo Badaró, que o Congresso Nacional, que 
so firme e chC:io de bQa vont~de para o entendimenlo. toda a Nação está de acordo com a postura, com as pala~ 
Meus cumprimentos a v. Ex•. vrase com os conceitos emitidos pelo Senhor Presidente 

da República quando de sua intervenção na ONU recen· 
O SR. Ml.JRILO BADARÓ - O aparte de V. Ex• temente. Mas parece-me que a Nação, do mesmo modo,' 

vem enriquecer muito o meu pronunciamento, estâ aguardando as providências que dêem conseqUên-
Nós estamos certos, Senador Ma!'Condes Gadelha que cias a essa atitude, a esse ato político, que levou para 0 

a Oposição prestou aó Brasil um· 8rande serviço ao se concerto das Nações a posição do Brasil, no sentido de 
unir ao Presidente da Rep6blica apoiando, se restrições c que nós não mais concordamos em alimentar a divida 
sem reparos e sem quaisquer típos de objeções, 0 seu externa com a pobreza, com a fome e com a miséria do 
pronunciamento na ONU. ·' nQSSQ. povo. Parece-me que o momento de se definir um 

A'mjm me _pa.rcce ~e__nós suplantamos, jâ. e_ deixamos comportamento soberano e independente para o Brasil, 
:Para o passado ~ exercício de oposi_ção radícaJ, intolc- jâ foi asaurilido pelo Presidente da Rep6b!ica, me pa.rcce 
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que o momento agora, que é o momento que a Naçãoes
'pera, que o povo brasileiro espera, é o momento de se 
materializar essa decisão polftica que coincide com às as~ 
pirações de todo o povo brasileiro. I! esse o aparte que 
desejava fazer ao discurso de V. Ex• 

O SR. MURILO BADARÓ- Muito obrigado, nobre 
Senador. 

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli. Fazendo soar a 
campainha.)- O tempo de V. Ex• está esgotado, ,Peço
lhe que não aceite mais apartes. Lamento, porque todos 
nós estamos acompanhando com interesse e admiração 
ao discurso de V. Ex' 

O SR. MURIW BADARó_ - Eu lamento muito 
mais do que V, Ex• 

Mas, Sr. Presidente, termino; não sem antes agradecer 
a presença do Senador Paulo Brossard que concedeu-me 
a honra e a gentileza de comunicar-me que viria a este 
plenário para ouvir esse pronunciamento. Ao dizer a S. 
Ex• da inutilidade do seu gesto, tal a desvalia da fala do 
Líder da Oposição nesta tarde, ele com constante preo

'cupação com as coisas importantes do Senado, e disse o 
que o Senado brasileito não pode ficat ausente dos gran
des acontecimentos da politica ex tem a do Pais. 

S. Ex• me desvanece muito e retribuo o seu gesto ao 
assinalar desta tribuna. que o rostro que ocupo neste ins
tante, atingiu com S. E~• aqui no Senado a alturas nunca 
dantes alcançad~:Js. 

Sr. Presidente, vou concluir dizendo o .'J!egulnte; é cvi~ 
dente que quando o Senhor Presidente da República em 
frase que mereceu aplausos bastante enfáticos da As
sembléia Geral das_Naçõ_es Unidas, digo que não se pode 
pagar a conta da dívida externa com a conta da demQ.o 
cracia, que é um regime que se constrói aqui e alhures 
com o penoso eSforço de suas lideranças e do povo, o 
chefe da Nação feZ entender ao Mundo que a abordagem 
desses·assuri.tos tem obrigatoriamente de escapar doses
treitos confinamentoS dos cálculos econométricos para 
situar-se num universo mais amplo das negociações polí· 
ti c as. 

O Senhor Presidente da República ao proclamar desta 
forma e com essa clareza sintetizou a unanimidade do 
pensamento brasileiro, ali representado e unido através 
de todas suas correntes políticas. No instante em que as 
palmas finais consagraram o discurso do Senhor Presi
dente da República José Sarney,lembreí-me dos acordes 
finais da 9• Sinfonia de Beethoven quando a plena voz, 
os corais cantam a frase da "Ode à Alegria" de Schillev: 
"qu~ serão todos irmãos sob a asa acolhedora da ale
gria". Realmente, Sr. Presidente, este é o ideal que presi
de as Nações U nid"as, que todos serão irmãos sob a asa 
acolhedora da alegria. Mas certamente, não haverá ale
gria _no mundo enquanto nos estepes da África, nos 
.longínquos e distantes altiplanos da Ásia e aqui mesmo 
no Brasil, existirem crianças martirizadas pelo tormento 
da fome. Esta alegria só virá no dia em que, governantes 
e governados, povos de todo o mundo, se unirem no 
mesmo prºpósito de construirem um regime de liberdade 
sob a égipe da justiça social. Mtiito obrigado! (Muito 
bem! Palmas. 

O ~R~--P~ESID~TE (Jo!'é Fragelli) - Concedo a 
palavra, como Líder, ao nobre Senador Mal-condes Ga
delha. 

O SR. MARCONDES GADELHA (PFL - PB. 
Como Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem .revisão 
do oiador .) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: ' 

O eminente Líder Murilo Badar6 nos trouxe notícias 
auspiciosas do exterior, quanto à repercussão da fala do 
Presidente José Sarney na Organização das Nações Uni
ditS e quanto a viabilidade de um equacionamento do 
·)1roblema do nosso endividamento externo. Pois em adi
tamént01 Sr. Presidente, eu diria em nome da Liderança 
do Partido d~ Frente Liberal que também internamente 
existem boas notícias, n-o aãtnpo do desempenho da nos
sa economia, que merecem um registro, para que a 
Nação se dê conta de que, pouco a pouco, estamos co
~eçando a modi~car a natureza do jogo e a vencê-lo em 
favor do povo brasileiro. Existem boM noticias Sr. Presi
dente, e não me refiro e_videntemente à queda das taxas 
de inflação. Certamente tem importância, certamente 
tern uma alta significação o declfnio dos níveis de in~ 
fiação que, no mês passado, haviam atingidQ a faixa 
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ominosa dos 14% para agora um registro de9,1% no mês 
de setembro. Mas, Sr. Presidente, esse é apenas um indi~ 
cador, existem outros fatos muito mais Hqportantes e 
que dão conta.de uma luta surda, de uma luta subterrâ
nea travada no verdadeiro ponto, no verdadeiro fulcro, 
onde se econtra a questão da preservação pertinaz e tei
mosa dos fndices inflacionârios, que é precisamente o 
mercado financeíro. O GoV-erno conseguiu uma vitória 
extraordinária, Sr. Presidente, no campo da rolagem da 
dívida interna para o mês de setembro. Quero que esta 
Casa saiba que no mês de setembro, os 26 trilhões de cru
zeiros correspondentes à rolagem da dívida deste mês foi 
conseguido com taxas de remuneração 7% abaixo dos 
níveis de mercado. - f 

Coma isso ocorreu Sr. Presidente? Tal fato prova o 
acerto da politica econômica do Governo e comprova 
que o níveis de remuneração dos papéis do Governo no 
open market podem ser controla-dos administfativamenM 
te. Sr. Presidente, quando o Ministro Dilson Funaro as
sumiu o Ministério da Fazenda encontrou um leilão jã 
realizado de papéis no valor de 6 trilhões de cruzeiros, 
negociados à taxa de 21,8% ao ritês. O Ministro Dilson 
Funaro tnandou anular esse leilão- a Nação não sabe 
disso, Sr. Presidente- mandou anular o leilão e ofere
ceu os títulos a 16.S%. Era uma atitude temerária. Prova
velmente, o mercado não aceitaria esses títulos com essa 
,remuneração; provavelmente. haveria uma rejeição por
que ninguériJ. Confiaria nos papéis do Governo, num regi
'me onde a inflação alcança níveis de 230, 240%, a taxas 
'tidas como irrisórias, em relação às que eram pagas habi
tualmente. 

Pois muito bem, Sr. Presidente, o mercado não apenas 
aceitou~ absorveu aqueles 6 trilhões deORTN a razão de 
16,5% ao mês como, logo em seguida, o Governo man
dou fazer outro leilão, e agora colocando mais t1tulos, 
colocando 10 trilhões de cruzeros a 17%. E o mercado 
aceitou, Sr. Presidente! E vejam bem, não eram mais 
títulos de 3idias, eram títulos, nesse segundo leilão, títu
los de um ano, que se venceriam em agosto de 1986, Em 
seguida, Sr. Presidente, mais 15 trilhões, agora de letrás 
do Tesouro Nacional, de 35 dias, a razão de 15%, forarrt 
também negociadas. E ontem, num último leilão, Si. 
Presidente, conseguimos colocar os títulos do Governo'a 
14% ao mês. 

Sr. Presidente, isSo implica, necessariameilte, num-a 
queda das taxas de juros no mercado_normal, porque o 
piso dessa remuneração_ do dinheiro, o piso do custo do 
dinheiro era estabelecido, era fixado pelos papéis do Go
verno. Esta notícia, eu entendo muito mais importante 
do que os 9% de inflação. OS 9% de inflação podem ter 
mil explicações, conforme o gOstO do analista. Os 9%- de 
iriflação podem ser explicados em função de controle de 
preços; podem ser explicados em função do discurso d_Q 
Presidente da República ... Pode-se enc-9ntrar_ mil expli
cações. Agora, Sr, Preside_nte, para a queda dos níveis de 
remuneração dos papêis do Goverrio s6 hã uma eXpli
cação: credibilidade. g o que está alcançando a definição 
clara, objetiVa e conseqUente da politica económica do 
Governo. 

O Sr. José Llns - Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. MARCONDES GADELHA- Ouço V. Ex• 

O Sr. José Llns- Senador Marcondes Gadelha, V. 
Ex" tem toda 'razão. Realmente, aquela inflação do mês 
passado de 14% preocupou demais. Houve falha nos en
tendimentos mantidos pelos Ministérios econ_ômicos e a 
Nação ficou perplexa diante daquele número. Mas, os 
entendimentos foram retomados. E, como_ bem diz V. 
Ex•, os títulos do Governo estão sendo colocados entre 
15% e 17% ... 

O SR- MARCONDES GADEIHA - 14%, ontem. 

O Sr. José Llns- ,,, com excelente aceitação-e sem 
criar problemas para o rolamento da divida ou para a 
cobertura do déficit. V. Ex• sabe que melhor do que isso, 
os juros do setor privado também caíraril. Hoje, os tito
los, os papéis de prazo fixo não pagam mais do que 12%, 
12,5%, c o cpen está com a média de9,5%. Vê V, Ex• que 
a coisa se encaminha para que, pelo- menos, a inflação 
deste anu seja controlada. Se tivermos- índices de inflação 
não superiores a 10% ao mês, até o fim doa no, a inflação 
do ano passado estaria mantida este ano. Mas, é bem 
possível que n6s ~i:;nhamos uma taxa de inflação, este 
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ano, menor mesmo, alguns pontos abaixo da inflação do 
ano passado. De modo que, ê realmente um motiVo de 
regozijo para a Nação, porque todos ganham com isso: 
ganham os assalariados, que têm tido ajustamentos de 
saJãrios com 100% do INPC e atê com uma parcela, um 
adicíonal, um percentual nem sempre grande de produti
vidade; ganha a indústria que estã crescendo a 11% ao 
mês, possivelmente até em decorrência dessa melhoria de 
salário, ganham também os assalariados porque preços 
não subindo o salário tem um valor real maior; ganha a 
agricultura que este ano certamente crescerâ a uma taxa, 
pelo !llenos, de 6%, já que se espera uma produção de 60 
milhões de toneladas de grãos e ganha o comércio que 
está realmente com uma taxa de crescimento muito alta. 
De modo que o plano do Governo para o ano que vem, 
que considera como essencial um crescimento mínimo de 
6%, a meu ver ê perfeitamente viável. Pode-se até esperar 
taxas maiores do que essas, o que talvez não seja muito 
conveniente. Mas, o fato é que a economia desta Nação 
se recupera, -a economia cresce, hã um visível crescimen
to, pelo menos um incipiente crescimento da indústria da 
construção civil que ê o responsável pela grande área da 
criação- de empresa; e há uma recuperação grande em to
dos os três setores.daeconomia. V. Ex• tem razão e acho 
que é hora de elogiarmos ou de nos congratularmos com 
o Presidente Sarney por esses ilúmeros que não são cer
tamente espetaculares, mas mostram que a política do 
Governo está no caminho certo e que a Nação pode ter 
esperança de que a recuperação econômica virã, os em
pregos virão e que a dívida social poderã começar a ser 
paga. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR; MÃRCONDES GADELHA :..__V. Ex• tem ra
zão, nobre Senador José Lins. No mês passado, quando 
nós _dizíamos que o pico inflacionário -de 14% era inci
dental, era um fato atípico dentro de uma estratégia que 
estava essencialmente correta, nós fomos apodados 
como precipitados, como passionais ou como assumindo 
uma atitude contra a lógica econométrica, puramente 
por propósito de defender o Governo. Agora, veja V. 
Ex•, a inflação caiu e nós não fazemos praça deste núme
ro, 9% não nos diz tudo ... 

O Sr:_ José Lfus - E nem a Oposição faz referência a 
ele. 

O SR. MARCONDES GADELHA- V. Ex• tem ra
zãoJ Não nos diz tu~o o que gostaríamos de ler dentro 
do quadro de evolução do processo inflacionário. Mas, 
esse fato da queda das taxas de remuneração dos papêis 
do Governo, conseqüentemente queda da taxa de juros, 
faCilidade maior para investimentos produtivos, além de 
redução da P,~rspectiva do déficit previsto iio" orçamento 
monetário do País, isto sim, nobre Sehador José Lins, 
nos da o direitO de dizer que de uma vez por todas CO· 

meçamos a quebrar a espinha dorsal da inflação. Aí 'é 
que reside essa ciranda financeira, é essa remuneração 
abusiva, é a atitude iterativa -de emitir mais papêis para 
cobrir mais déficits, que tem levado não apenas ao agra
vamento _çio défici_t e!D- si mesmo, mas a uma penúria, a 
uma escassez de recursos para o setor encarregado da 
produção real, da produção de bens físicos, que até aqui 
não se sentia encorajado a retomar os investimentos. 

Acredito, nobre Senador José Lins, que n6s só tere
mos o_ fim desse processo inflacionário quando conse
guirmós sUperar- a ociosidade no set_or produtivo, quan~ 
do conseguirmos superar a ociosidade do aparelho pro
dutivo que responde pela demanda da população brasi
leira. Isso só acontecerá quando nós· tivermos recursos· 
realmente baratos, e alguma previsibilidade n01 cálculos 
para investimento, 

S essa perspectiva que esse fatd: auspicioso que estou 
registrando neste momento, nos oferece. 

O sr. VirgOiO TáVora- Eminente senador, pennite 
um aparte? 

O SR. MARCONDES GADELHA - Com muita 
honra. 

O Sr. Virgílio T~vora- Inicialmente, nossas escusas. 
Sempre quando nós vamos falar alguma coisa sobre eco
nomia, avisaffiós aos Srs .• mas não assistimos seu formo~ 
so discuros até agora, pela absoluta inciência de que ia 
Pféiliunciá-lo. Mas, diríamos a V. Ex• que ninguém aqui 
é masoquista de desejar de que tudo esteja sucedendo 
mal; pelo contrãrio, n6s vamos nos reg~zijar bastante 
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que o Governo consiga enfrentar os percalços que a polí
tica económico-financeira adotada, monetarista, até 
ilgora senãcr,ensaia os seus primeiros passos- oxalá que 
os Srs. tenham muito sucesso. Mas permitiríamos cha
mar a atenção de V. Ex~, já que nos informa tanta coisa 
boa, que se a dotado o_novo c_onceito de déficit de Caixa, 
no dia 3Q d_e setembro deste ano, atingiu o novo déficit 
"apenas" 48,1 trilhões de cruzeiros, ou seja, para os 50 
prometidos faltam 1,9 trilhões de cruzeiros, que não de
vem exceder nos três meses. Mas, -e só se pode compa
rar quantidades homogênas, como dissemos -se contiw 
nu ar a ser adotado o antigo conceito de Caixa o qual foi 
firmado por todas as autoridades monetárias, previstas· 
CQIU_um dêficit de 50 trilhões- nós sempre procuramos 
saber que V, Ex•s qual era o déficit, para o testemunho 
desta Çasa a respeito - o mesmo jã está em 54,4 trilhões 

,de cruzeiros. Irmanando·nos na alegria que tem V. Ex• 
de um resultado tão promissor, tão esperançoso, tão ge
rador de boas expectativas, chamamos a atenção de V. 
Ex~ _que, sem os encargos últimos que esses compromis
sos presidenciais de que ouvimos falar que estão sendo 
extorquidos da ãrea monetãria pelo Sr. Dilson Funaro 
-que não sabemos se verdade ou não-, sem esses, os 
Srs. jã eStão com 54,1 trilhões de cruzeiros de dêficit da
quela parte, a ser cOberto_ por emissões e justamente por 
lançamento de títulos. Não queremos lhe esfriar o entu
siasmo, eminente colega, mas para mostrar que muita 
coisa ainda hã que ser feita, porque realmente acima des
se dêficit, nós temos que pensar no do ano que vem, que 
, não é rnais-211- tri[hões de cruzeíros. lamentavelmente, 
como anunciado, mas 211 trilhões somados a 12 bilhões 
·que, num remanejamento de Caixa vão ser passados 
para o ano que vem, somados ainda à queda de receita 
que a passagem da Taxa Rodoviãria Única para os Esta
dos e municípios iritegralmente ainda vai proporcionar, 
fora o aumento ainda do Fundo de Participação de Esta
dos e Municípios. Chamávamos a atenção de V. Ex• 
para o longo e árduo caminho ·que há, a seguir, fazendo 
votos para que sejam bem sucedidos. E não podemos 
mais outros pontos de V. Ex• respigar, pela simples ra
zão de não termos estado presentes aqui ao infcio de seu 
discurso. 

O SR. MARCONDES GADELHA --Nobre Sena
dor, nós· não perdemos certamente a visão dos percalços, 
dos problemas que teremos à frente, e dos erros que co
metemos até há algum tempo. 

O Sr. José Lins- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli, Fazendo soar a 
campanhia.)- Peço a V. Ex• que conclua o seu dis-cur
so. 

O SR. MAR CONDES GADELHA - Sr. Presidente, 
peço a V. Ex• um minuto apenas, pois isso serã suficiente 
pata concluir o meu discurso. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- ~ exatamente 
um minuto que V. Ex• tem, para concluir. 

O Sr. José Lins- Eu ainda pretendia usar esse minu
tQ_dç V. Ex~ com a aquiescência da Mesa. 

O SR. MAR CONDES GADELHA- Tomei o mês de 
setembro como referencial. 

O Sr. VIrgílio Távora- Não ouvimoS o discurso de V. 
Ex• 

O SR. MAR CONDES GADELHA- Mas V. Ex• vai 
ouvir o essencial agora: o Governo tinha compromissos 
da ordem de 26 trilhões de cruzeiros, para saldar no mês 
de setembro. 

O Sr. Virgílio Ttivora- Isso afirmamos variadíssimas 
vezes. 

O SR. MARCONDES GADELHA - Sr. Presidente, 
V. Ex• me deu um minuto, mas se o Senador Virgílio Tá
vora me apartear mais algumas vezes não vou poder con
cluir o meu discurso. 

O Sr. José Lins - É nem me 'dar o il.~arie. 

O SR. MARCONDES GADEIHA - Então. o Go
verno tinha 26 trilliões de cruzeiros de· cólnpromissos 
para saldar agora no mês de setembro, e conseguiu cap
tar esses recursos oferecendo títulos com 7 pontos de 
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\ 
percentag,el_!l._ãbalxo do mercado, que era de 2Í%. _:S isso 
a que estqu referindo. Isso é o essencial da i~formaçã~ 
esse é o pon,to que medâ o direito de pens.ar que a polít"-
ca do Gov.~rnQ.._ está certa. , 

V. Ex• enumerou uma série de outros problemas. Exis- _ 
tem problemas, sem dúvida, mas o problema maior, \ 
acredito que está lâ,for"!-. Louvo-me nas palavras do emi
nente Líder Murilo Badaró: o prqblema do equaciona
mento da dívida externa é que realmente estã condicio-

, nando a nossa evotução para qm patamar de auto
sustentação do nosso processo econômicq. Agora, digo a 
y, Ex' esse problema lã fora começa a se; equacionado e 

vai ter a sua destinação, a sua so .. lução de~ro de um futu-. 
ro muito próximo. O qUe importa é que a ui dentro esta
mos fazendo a nossa parte; estamos cum rindo os nos
sos compromissos cm resolver o problem da inflação c 
esta é uma etapa decisiva, no momento ein; que o merCa
do financeiro que entraVa como11m componente autôno
mo de inflação, passa a ser o seu el~mento de esfriamen.: 
to serão seu desaquecedor agora em diante, conforme a 
nossa expectativa c Conforme esses números apresenta
dos. 

O Sr. José Llns - Permite .V. Ex• um aparte? 

O SR. MARCONilES GADELHA 7- Pois não. Ouço 
o aparte de V. Ex• nobre Senador JoséLins, pedindo que 
seja breve pois o meu tempo jã estâ esgotado. 

O Sr. José Lfns - ~penas para dar U~(l_ explicação 
com referência ao aparte do nobre Senador Virgllio T~- _ 
vora. Em primeiro lugar, o que interessa às contas do 
Orçamento Fiscal é a dívida com que vamos chegar no 
fim do anO e que foi programada para isso. Isto é, há um 
rolamento da dívida, uma, variação de emissões e de re
colhimentos. O que se deseja é que no fim do ano a dívi
da fique nos termos que foi programada e que S. Ex• 
sabe muito quanto é uma dívida de 110 trilhõcs, que foi 
reduzida através de um esforço, não s_ó de captação a 
mais, como de teduçãq de despesas e essa divida pode' 
chegar no fi.m do ano perfeitamente controlável, embora 
ultrapasse, momentaneamente. A questão das quotas 
distribuídas a mais para os Municípios, a propOSta é ã 
mais abrangente. Haverá uma reforma neste ano jâ,.in
clusive, anunciada pelo Ministro, pela qual o Gonverno 
lançari~ um pouco mais deimp_osto~_ sobre ganhos de __ ca
pitais e isso, como seriã no caso êiO Imposto de R.cJ!diC 
do IPI - Principalmente no Imposto de Renda - não 
só compensaria a distribuição para os Municípios, atra
vés do Fundo de Participação, mas também daria algum 
saldo de receita para a União. 

c) SR. PRESIDENTE (JOsé Fragelli. Fazendo soar aS· 
campainhas) - Nobre SeNtdvr·o tempo destinado ao; 
Expediente jâ se encerrou hã-I miriuto. Peço que conclua 
o seu aparte pois não gostaria que ultrapassasse o tempo 
des~nado á O~em do Dia. 

O Sr. José Lins- Sr. Presidente, se todos os oradores 
só ultrapassassem 1 minuto, nós estaríamos de para~ns. 
Termino, nobre Senador, esclarecendo que a progra
mação da dívida não ~ reduzi-la ao longo desses anos, 
mas mantê-la constante ou com o crescimento no máxi
mo de 6%, que é o crescimento do PIB. De modo que a 
redução da dívida ou a dívida reduzída permanecesse 
como um percentual constante s_obre o PIB. Isso é muit~ 
importante e acho que nós temos largos motivos para ter 
esperanças de que finalmente o Pais saia do atoleiro e 
possa começar a pagar a dívida social. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Peço a V. Ex• 
que encerre o seu discurso. 

O SR. MARCONDES GADELHA - Sr. Presidente, 
esse aparte do Senador Jos~ Lins, nos traz o fecho de 
ouro que estávamos procurando para o nosso discurso. 

Encerro, Sr. Presidente, renovando mais uma vez a es
perança de que este rD.ês de setembro, com as noticias 
trazidas do exterior pelo Senador Murílo Badaró e com 
o que está acontecendo aqui dentro, seja o início da pri
mavera brasileira. (Muito bem!) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
- Altevir Leâl- Mário Maia- Eunice Michiles +

Raimundo Parente- Alexandre Costa - Cii:l Sampaio 
--Guilherme Palmeira- Albano Franco- João Cal-
1!1_<?!}- Jo_s~ I_g.n~~o Fe_rrdra---:- Amar~ Peixoto- Ncl-_ 

son Carneiro- Roberto SaturninO- Benedito Ferreira.. 
- Roberto Wypych - Jaison Barr~to 

O SR. ~RESIDENTE (Jos~ Fragelli)- A Presidência 
convoca S'Cssão extraordinária a realizar-se hoje, às 18 
horas.e 30 minutos, destinada à apreciação das seguint~ 
matérias: ) 

- Redação final dos Projet_os de Lei do Senado rfis 
228, de 1981, e 1, de 1985- DF; 
... :_ Redação final do Projeto de Resolução nl' 47, de 
198~; e 

- Proj~to de~creto Legislativo nl' 26, de 1984. 

O SR. PRFSIDE;NTE (José Frag~Ui) -Sobre a mesa, 
.ro~unicàções que ~o lidas pelo Sr. 1t'Sec!i-etário. 

São lidas as sciguintes 

Senhor Presidente: 
Tenho a honra de co-tnunicar a Vossa Excelênc,ia qul\· 

nos termos do artigo 43, a, do Regimento Interno, me 
(U.I.Sentarei do Pafs, a convite do Presidente da Câmara de 
_Comércio Brasil# Estados Unidos, a fim de comparecer 
às solenidades de homenagens programadas por aquela 
enti'dade, a se realizarem na cidade de New York. 

Sala das Sessões, 30 de setembro de 19.85. -EnéuFa
rfa, ~>-Secretário. 

Senhor Presidente, 
.TenhoJ;" a honra de comunicar a Vossa Excelência que, 

nos- termos do artigo 43, a, do Regimento Interno, rne 
ausentarei do País, a convite do Presidente da Câniara de 
Comércio Brasil# Estados Unidos,. a fim de comparecer 
às solenidades de homenagens programadas por aquela 
entidade, a se realizarem na cidade de New York. 

Sala das Sessões, 19 de outubro de-1985.-- Lourlvaf 
Baptista. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- As comuni-. 
j;:tçOes-lidas vão à publicação. 
·' Sobre a mesa, requerimento,- cuja leitura scrâ feita 
pelo Sr. "19-Secretãrio. 

- -----
~ lido o seguinte 

.or. n~' 10/85- CEMATOX --Em 11' de outubro de 
1985. 

REQUERIMENTO N• 380, DE 1985 

Senhor PreSidente: 
Na- qualidade de Presidente da Comissão ·:Especial 

MiSta; destiriada a realizar ,es:tudos acerca da fabricação,· 
comerciatização e utilização de agrotóxicos no País, ve
nho, pelo presente, solicitará Vossa Excelência a prorro
gação por mais l20,(cento e vinte) 'dias do prazo concedi
do a· este Orgão, a partir do próximo dla 15 do corrente. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência os protestos de estima e consideração. - Amaral 
Peixoto, Presidente. 

O SR. PRFSIDENTE (José Fragelli)- Em vOtação o 
:requerime~to ql!_e açab_ª_ ~-e s~r .ti<J.Q.. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permane
cer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Estã esgotado 
o tempo destinado ao Expediente. 

Passa-s~ à 

ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa requerimento que será lido pelo Sr. 19-
, Secretârio. 

1:. lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 381, DE 1985 

Nos termos do art. 198, alinea d, do Regimentl!lnter; 
no, requeiro invefsão da Ordem do Dia, "a firf\.de-qtae a 
matéria constante do item n9 14 seja submetida ao Ple
nário-em 79lugar. 

Sala 9as Sessões, __ !~" de out~b_ro d.~ 1985. -lt~ar 
-Fr.rK:ô.~ -- . ;o_ - =' - - •• __ -

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) .:.._ ll$te requeri· 
tPl®!º- cKige '_'Ota~o imediata. 

Outubro de 1985 

. Os Srs~ Senadóres:jveil 8;proVa~"eiram peí'mánecer 
·Sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
.Setá feita a inversão solicitada da Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Item I: 

Discussão, em primeiro turno, do Projetq. de Lei 
do Senado n~> 257, de 1985, de autoria do Senador 
Gastão MUller, que estabelece a obrigatoriedade do 
cadasttamento dos doadores de sangue bem como a 
realização de exames laboratoriais no sangue coleta
do, visando prevenir a propagação de doenças, e dá 
outras providêncvias (dependendo de Pareceres das 
Comissões de Constituição e Justiça c de Saúde). 

Solicit_o ao nobre Senador Hélio Gueiros o parecer da 
·Comissão de Constituição .e Justiça. 

O SR. HELIO GUEIROS (PMDB- PA. Para emitir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

De autoria do nobre Senador Gastão MUller, o Proje-
to áe Lei em epígrafe objetiva estabelecer um disciplina
menta nas doações de sangue feitas às entidades que ne
cessitam desse material humano. 

As medidas preconizadas no Projeto, consubstancia
lias, principalmente no cadstramento dos doadores e nos 
exames laboratoriais do sangue doado, parecem-nos in
dispensáveis. 

Sobre o seu mérito, porém,. cabe melhor à Comissão 
de Saúde pronunciar-se. 

Sob o aspecto jurídico e constitucional, não vemos ó
bices à tramitaçãO do Projeto, que, por outro lado, não 
refoge aos parâmetros da boa técnica legislativa. 

Por essas razões, opinamos pela aprovação do Projeto 
d~ Lei do Senado n9 257, de 1985. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Com a pala
vra o nobre·-Senador Marcelo Miranda, para emitir o pa
recer da Comissão de Saúde. 

O SR. MARCELO MIRANDA (PMDB- MS. Para 
erriitir parecer.) ....:. Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O projetoae fc"i S06_ex-ame,-dc- autoria do eminente Se
nador GaStão MUUer, pretende estabelecer a obrigã.torie
dade, para os bancos de sangue, serviços de·hemoterapia 
e entidades afinS, âo catfastramento dos doado'rts de 
sangue e da realização de provas laboratoriais visando a 
det~o''<fe doenças transmissfveis, impedindo-se. assim, 
o seu "txlssível contágio aos reccptoqres. 

O cadastramcnto inclui dados {!mo, o nome, sexo, 
idade, local de trabalho, tipo e número do documento de 
identidade e data de coleta, sendo que os exames de labç
ratório deverão incluir provas específicas para a investf
gação da presença de Hepatite B, Sífilis, Doença de Otil
gas, Malária e a Síndrome da Imunodeficiêncía Adquiri
da (AIDS). 

O re(erido projeto de lei, ademais, prevê a inclusão fu
tura, pi::lo Ministério da Saúde, de quaisquer testes labo
ratoriais para outras infecções, sempre que houver neces
sidade de se proteger a saúde p6blica. 

O autor apresenta, como justificativa, os seguintes ar-
,guniCntos: _ .... 

a) por recomendação da 28·, Assembléia Mundial 
de Saúde, promovfaa pela OrgafrizãÇão Mundial d-e 
Saúde (O.M.S.), em 1975, seus Estados Membros 
deveriam estabelecer legislação eficaz que proteges
se a saúde dos doadores e receptadores de sangue, 
corroborando o artigo 2' da Lei n9 4.701, de 28 de' 
jUnho de 1964, que define, como uma das bases da 
Política Nacional de Sangue, .. o t. _Jbel«imento'de 
medidas de proteção individual d.o doador c do re
ceptor"} · •t 
-'lt l aindt que haja algwnas Portarias e Resoluçôeii 

da éomissão Nacional de Hcmoterapia do Minis
tério da Saúde, a legislação atual é deficiente quarf.. 
to à determinação ~c medidas preVentivas à. trans
miSsão de doepças por hemotransfusilo. 

-·-'-· ---qo projet'{fde lei em questão poderia dar ores
paldo necessário aos órgãos competentes para se 
coibir a mercantilização pura e simples do sangue, 
compelindo os serviços de hemotcrapia a triar, clíni

-~a e la.bof!'!t~~!!iee,tc; 9 88:.118;~c ~'!_ado, con~eriJ!~O, 
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por outro illdo, a imprescindível segurança do re
ceptor. 

Trata-se, no mérito, de matéria, de inequívoca impor
tância e oportunidade, assim como reveste-se de cristali
na justeza a sua justificativa. 

Hú muito, fazia-se necessãrio tal progresso em nossa 
legislação de saúde, equiparando o Brasil aos países mais 
desenvolvidos, onde a hemoterapia praticada por seus 
serviços especializados já se encontra livre da absurda 
perspectiva de ser veículo de enfermidades iatrogênicas. 
Em nosso meio, a gama de doenças ê, quiçá, maior e de 
piores conseqilêncías ao ieceptor. 

Outro aspecto que não pode ser olvidado é o inques
tionável beneficio trazido ao próprio doador de sangue, 
que poderá ter a doença da qual é portador assintomáti
co, tratada precocemente, evitando sua maior virulência 
em fases evolutivas posteriores. -::___ -~-

Contudo, a maior força das medidas propostas situa
se na prevenção de terríveis enfermidades para o recep
tor que ao buscar inocentemente o alívio para os seus, 
vê-se vítima de forma irreversível muitas vezes de males 
talvez mais graves do que aquele que o acometeu. 

Exemplo assustador e dramático é o trazido todos os 
dias pela imprensa, em que crianças e adultos hemofíli
cos, ao sofrerem transfusão sanguínea tornam-se júJrta:.. 
doras da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, 
doença incurável e de inexorável evolução ao êxito letal 
no prazo de cinco anos. Para o caso específico da AIOS, 
embora o reagente usado na prova laboratorial ainda 
seja importado, espera-se a sua produção e larga dispo
nibilidade no País num prazo de seis meses a um ano. 

Ainda que as provas laboratoriais venham a trazer 
acréscimo no custO da transfusão de sangue, os benefí
cios tmzidos pela segurança de que se investirá o proce
dimento terapêutico, de muito superarãO qualquer ônus 
adicional. É suficiente lembrar que a Hepatite 8, a 
Síndrome da Imunoinsuficiência Adquirída e -a Doença 
de Chagas süo enfermidades desprovidas de qualquer 
tratamento específico, condenando seu portador a contí
nuos·padecimentos ou a uma possível letalidade dentro 
de prazos variáveis, segundo cada caso. Só o custo eco
nômico, para não citar o social e o pessoal, dos casos in
fectados por estas doenças, de muito superaria um pro
vável aumento no ônus da transfusã_o~Aiém disso, vale 
ressaltar que o equipamento usado para a realização de 
uma prova é o mesmo para as outras. 

O projeto de lei, ora em estudo, demonstra, portanto, 
pelo seu grande alcance social, indiscutível mérito do 
ponto de vista da saúde pública e da atualização da legis
lação específica, preenchendo uma lacuna legal que ense
java, muitas vezes, a prática aética e não isenta de peri~ 
gos de transfusão sanguínea, qu~ãndojã exiSte meiOs téc~ 
nicas sobejamente disponíveis para -a sua realização se
gura e desprovida de efeitos colatemis iatrogênicos. 

Em decorrência do exposto, somos pela aprovação do 
presente projeto de lei. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Os pareceres 
são favoráveis. 

Completada a instrução da matéda, passa-se a sua 
apreciação. 

Discussão do projeto em primeiro turno. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti~lo, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado_ o projeto em prímeiro turno, estando a ma~ 

téria em regime de urgência passa-se imediatamente à 
sua apreciação em segundo turno. 

Discussão do projeto em segundo turno. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-[o_ encerro a dicus

são. 
O projeto ê dado como definítivamente aprovado, nos 

termos do art. 315, do Regimento ln terno. 
A matéria irá a Comissão de Redução. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa 
Parecer da Comissão de Redação que será lido pelo Sr. 
l9-Secretârio. 
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Ê lido o seguinte 

PARECER 
N• 763, de 1985 

Da Comissão de Redação 

Red!lçào final do Projeto de Lei do Senado n9 257, 
de 1985. 

Relator: Senador Octavio Cardoso 
A Comissf10 apresenta a redução final do Projeto de 

Lei do Senado n<:> 257, de 1985, que estabelece_ a obrigato
ricdad~.:: do cad<lslramento dos doadores de sangue, bem 
.como a realizllÇ<io de exames laboratoriais no sangue co
lctado, visando prevenir a propagação de doenças, e dá 
outra~ providências. --

Sala de Reuniões da Comi~s_ào, I 9 de outubro de 
1 985.- Américo de Souz-a, Presidente- Octavio Cardo
so, Rdator _- Martins Filho. 

ANEXO AO PARECER N• 763, DE !985 

Redacào Final do Projeto de Lei do Senado n9 257, 
de 1985, que estabelece a obrigatoriedade do cadas
tramento dos doadores de sangue, bem como a reali
z-ação de exames laboratoriais no sangue coletado, vi
sando prevenir a propagacão de doencas, e dá outras 
prm·idências. 

O Congresso Nucional deçreta: 
ArL [<.> Os bancos de sangue, os serviços de hemote

rapia c outras entidades afins, fícum obrigados a proce
der o (.:ttdastramento dos doadores e realizur provas de 
labonltórTo,-Vis~l-ildo pfevcnir a propagação de doenças 
transmissíveis através do sangue ou de suus frações. 

Ar L. 2<.> O (.:adastramento referjJo no artigo anterior 
deverú conter o nome do doador, sexo, idade, local de 
trabalho, tipo c número do documento de identidade, 
data da coleta c os fi.'SUltados dos exarn,es de l:.;boratório 
rcaliLados no sangue coletado. . 

ParC1grafo único. Sei'á recusado o doador que não 
fornecer corrctamcntc os dados solicitados. 

Art. J~ As provas de laboratório referidas no art. t<:> 
incluidio, obrigatoriamente, aquelas destinadas a detec
t:.tr as scguri1tcs infl.:cções: Hepatite B, Sífilis, Doença de 
Chagas, Malúria e Síndrome da lmunodefíciência_Ad
quirida (AIDS), 

Punígrafo único. O Ministério da Saúde, através de 
rortal'laA, determinará a industio de testes laboratoriais 
para outras infecções, Sempre que houver necessidade de 
proteger' a saúde dus pessoas e que os testes forem dis-
pmlíveis. -

Art. 4Q Os tipos de provas laboratoriais a serem exe
cut<tdus, bem como os reagentes e as técnicas utilizad<.~s, 
serão_ definidos c.ttravês de portarius do Ministério da 
Saúdç, 

Art. 5<:> O .s.angue coletado que apresentar pelo me
-nos uma prova bb_uratorial positiva não poderá ser utili
zudo, no seu todo ou em frações, devendo ser despreza
do. 

Art. 6\•- -=A ÜÚlorid<~de sanitária e o receptor da trans
fusüo dç S<~nguc, ou na sua impossibilidade,_seus familia
res ou respons-áveis, terão acesso aos dudos constantes 
do çadustramento do do<~dor, ou doadores, do sangue 
trunsfundido. 

Art. 7\' Compete às Secretarias de Saúde das Unida
des Fcderad<:ts Gsc<tliLur a execução das medidas previs
tas nest<~ lei, em conformidade com as normas do Minis
tério da Saúde. 

Ar!. 89 A inobservância das normas desta lei acurre
turá a suspens1io do funcionamento du entidade infrato
ra por um período de 30 (trinta) dias e, no caso de reinci
dência, cancehlmcnto da autorizaçtio de funcionamento 
da_ mesma, sem prejuízo dU respÕnsubilidade penal dos 
seus dirctorcs ejou responsâveis. 

Art. 9"' A inobservância das normas desta lei confi
gurará o delito prr.:visto no art. 268 do Código Penal. 

Art. 10. O Poder Executivo regulamentará esta lei 
dentro de 180 (cento e oitenta) dias a partir de sua publi
cação. 

Art. I I. Esta lei entra cm vigor na data de sua publi~ 
caxiJ-o. 

Ar!. 12. Revogam-se <lS disposições em contrário. 
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em votação a 
redacão final. 

Os Senhores Senadores que aprovam queiram penna-
necer sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 
A matéria vai à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Item 2: 

Votação, em turno único, do P_rojeto de Lei da 
Câmum n<;> 50, de 1981 (nY 2.048/79; na Casa de ori
gem), que dá nova redução ao § 2Y do art. 458 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-lei nY 5.452, de 1~ de maio de 1943, dispon~ 
do sobre o fornecimento de transporte para o traba-
lhador,_ f~ndó:- · --- --

PARECER FAVORÃVEL, sob n9 429, de 1982, 
da Comissão 

-:: de L~egisl~ção Soci_aJ. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19-
Secretári o. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 382, DE 1985 

Nos termos do art. 350, combinado. com alínea c do 
art. 310 do Regimento Interno, requeiro adi<lmcnto da 
votação do Projeto de Lei da Câmara nY 50, de 1981, 
con:".tante do item n"' 2 da Pauta, a fim de ser feita na Ses
são de 30 de outubro de_ 1985. 

Sula das Sessões, !9 de_ outubro de 1985.- Humberto 
Lucena. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em votação o 
requerimento. 

Os Senhores Senadores que o aprovam queiram per
manecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria sai da Ordem do Dia, paru retornar na data 

tixada. 

O SR. PRESIDENT~ (José Fragelli) - Item 3: 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei Câ
mara n<.> 183, de 1984 (n9 160/83, na Casa de ori
gem), que- alteru a relação descritiva das rodovias do 
Sistema Rodoviário Federal do Plano Nacional de 
Viação, incluindo a "Rodovia de Integração Sul
Centro-Oeste", tendo: 

PARECER, .-.ob nQ 145, de 19S5, da Comissão 
-de Transportes, cO.municacões e Obras Públi

cas, favorável, com- emenda que apresenta de n" 1-
CT. 

Votação do Projeto, cm turno único, sem prejuízõ da 
emenda. 

O Sr. Marcelo 1\:Iiranda- Sr. Presidente, peço a pala
vra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Frugclli)- concedo a pa
lavnJ ao nobre Senador Marcelo Miranda, para cnC<1mi
nh<tr a votação. 

~OSR. MARCELO MIRANDA (PMDB- MS. Para 
encaminhar a votu_çào. Sem revisão do orador._)_- Sr. 
Pre.<>idente, Srs. Senadores: 

Está em votação o projeto de lei, de autoria da Câma
ra, quealtenl a reladio descritiva do Sistema Rodoviário • 
Federal do Plano Nacional de Viação. 

A Rodovia de Integração Sul-Centro-Oeste é de gran
de importitncia para o nosso Estado de Mato Grosso do 
Sul. Como tantas outras d_o Plano Rodoviário Nacional, 
a ela é dada a diretriz de rodovia federal, diretriz esta que 
não tem ainda a implantação de determinada rodovia. 

1:. assim que a BR-163, em nosso Estado, tinha corno 
diretriz uma estrada que partisse da região de Dourados 
e fosse até, Sr. Presidente, ao lugar que hoje leva o seu 
nome, por ter sido construída exatamente no seu Gover
no, Porto José Fragelli. Essa rodovia percorre uma das 
regiões -mais ricas do Estado de Mato Grosso do S).ll, 
tanto na produção agrícola de grãos de soja, milho e al
godão, como na produção pecuária. Atravessa os Mu
nicípios de Doumdos, Caarapó, Juti, Na virai, Itaquiraj, 
Mundo Novo; daí por que fizemos essa emenda, dando ã 
necessária localização dessa rodovia, dentro do Estado 
de Mato Grosso do Sul. Ela coinôdc com a BR-163, já 
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aceita no l;l;.lno Rodoviário_ Nacional, n_o Sis_!ema RodC?
viário Federal, e está _dentro do E~tp.d9 de Mato Gr-ç)s%o -
do Sul, ligando os Municípios dé MundO Novo, Eldorã.
do, Itaquir'af, Naviraí, Juti, Caa:rapó é Dourados. 

Era o q,4c eu tinha a dizer; (Muito bem!) 

O Sr. Q'ctávio Cardoso--:-- S_r._ PreSidente, peço a pala-
vra para encaminhar a votação. - - - - ---

~tão, ._nós apoíam~s i~tegralmente a_ emenda do 
~9.br~~Sefltiªs)r; eii!b_Õr~ _is_to_ reütf~eà apro~açâõdo J?rO
jeto, fazendo-o retOrriar à c-ãma.rãcdos pepU.tãdos, por-

-_ que é absolutamente imprescindível para a correção do 
twçado e para colimar com os objetivos que o projeto da 
Oimara visa 
-Muito obr.igado, Sr. _PresicÍente. _ _(Muito beml) 
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existentes e outros esclarecimentos reputados úteis- aos 
candidatos. 

§ 3<:> --o concurso terá validade de 2 _(dois) anos, con
t::Jdos da homo_logaçào, prorrogável por igual período a 
critério do Tribunal. · 

Arl. 511 -A- PrOmoÇão ao cargo d-e Ad\,-Ogado de Ofí
cio far-se-á dentre os Advogados de Q_fício Substitutos_e 
obedeCerA·-·aas Critérios de antigUidade e merecimento, 

O SR. PRESID~NTE (José Fragelli) ---Votação do alternadamente. · 
projeto, sem prejuízo da emenda. Art. 69 As nomeações e promoções serão feitas por 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Com a pala- Os Srs. Senad_ores que 0 aprovam queiram permanecer atO do l'residente da República, mediante indicação do 
vra, o Senador Octávio Cardoso, para encaminhar avo_: _sentados. (Pausa.) Superior Tribunal Militar, 
tação. ------Aprovado-:--~ _______________ ____:_ __ ------'------- -----Art. 79 Aplicam-se, aos Advogados de Ofício_ da 

o SR. OCTÁVIO CARDOSO .(PPS -.:.~S,_pJl.~.a. e_n· t o seguinte 0 projeto aprovado Justiça Militar e seus substitutos, as disposições constan· 

camínhar a votação. Sem r~vi§_ão Qo _or_ador,).:-:- sr._P_re- . PROJii_(i Õi.iE[j.~~C~MARA _ ·-'- · ~~~1J~~~1~~J:~~~WJ}.9fe~/t~cá~!~U~~l~~ad/t;6;,a~~ 
sidente, Srs Senadores · ---- -·- -T --- -·- _ ~- __ - _ ___-_ri9 183.,_de 1984. _ Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União e do 

Este prOJeto é do ma1or_ínteresse não só para o Estado (N9 16918~·:: ~asa de 0~""em)------ -;--EStatú.t'àdaõrdem~õ'S-A.OVõgã'QOS Jfo- Brãsil. _ 
de Mato Grosso do Sul, como acaba de ressaltar o ·nobre _ ' g ArL 39 _Os v~nclmentos dos cargos de Advogado de 
Senador Marcelo Miranda, como também do interesse Alt~~a-a Relai;ão Oescriti_va das-RodoViasdo Sisie- Oficio passam a ser os fixados no Anexo desta lei. . 
do Estado do RiO Grand~ do Sul; eis queÇl trai;ado_inte:r- --=---mil Rodoviário Federal do Plano Nacional de Viação, Art. 99 A despesa decorrente da execução desta lej. 
ligaria os Municípios de Passo Fundo; ROrida A_lta, No- incfuiõdO ___ a:_:- "ROdovíia -de -lritegJ-ilç-ãO Sul-Centro~ correrá à cor1ta do Orçamento Geral da União. 
noai, Goio-M, Chapecó. Inclusive, eu havia falado com Oes~e'.'.- · Ar( i O. Os efeitO~-: dec~rrent~ da" reestruturação 
o nobre Se[ladqr Marcelo Miranda sobre a circunslância 6 _CoDgr.eSs~~N~~ignai-d.eêi-~!-3;· _pr~isla nesiU lei serãóâevidos a partir dO mês de maio 
de a sua em~D~ht f<!.~er ÇO_Ifl_ql.!~ o_ projeto retorne à c~~ de T9s-s--:-· - - ~- . 
mar a dos ~putados; "mas -s. Ex' demonstrou que a Sua A ri:. -i q''. Flcã-'ín:Clufda" na "Relação Des_critiva __ das Re-
emenda é absolutamente necessária, porq~e retifica O?· dovias do Sistema Rodoviário Federal do Plano Nacio-
mes de municípios qUe constam do prcijeto orlgíliârio e, n~l de Viação, instituí<;lo pela Lei n9 5.917, de 10 ·de se-
entretanto, deslocaria o t_raçado da estrada. tembro de 1973,-rodovia com a seguinte diretriz: 

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

Art. 12. Revogl;lm-se as disposições em contrãrio. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Item 5: 

BR Pontos de Passagem Unidades da Extensão ·= F:":"_~·::,:"'V~ri~~~;u;-;~-J~:r;o,' ·.:1"0'"' P~~~i~ "d; Le'i·d;· --
Federação (Km) Câmarà n9 85, de 1985 (n9 4.965/85, na Casa deori-

_

----------===~~===~=""'"""'""'============ gem), de iniciativa do Senhor Presidente da Re--
.n.6=~- ... --"'-'--'._._ :::ZZ .... _.=z:~·-p"tib1íC3,--qi.Iê--diSpõe sobre a aplicação do disposto 

Passo Fundo (BR-15~_)- Ronda ,:\!ta- NoJ!Çl3Í -:!J~i~--~tl_-:-_Ch;ip_ecó -_ RS-SC 
Corõnel Fr~ila$_~_Quílombo ~São Lou.renço do Qes.te -~VltOrirlo....;.. Renãs- o .PR-MS 
cença- Marmeleiro Francisco Bcltrão_ ~--Ampere- Realeza~ capitão Leóni-
das Marques- Cascavel (BR-277)- Toledo --Marechal Cândido Rondam-
Guaíra- Mundo Novo --lguatemi- Juti (BR-163)- Dourados ·········~- _920 

Art. 29 A rodovia de que trata o artigo anteriO~ fica 
denominada Rodqvia~d_e_lnte_gração Sul-Centro-Oeste_~ 

Art. 39 Esta Lei entra_ em vig_or na data de suà pUbli-- --
cação. _ 

Art. 49 R~vogam-se as disposiçõe~ ·em: coritrârio. 

O SR. PRESIDENTE _(José Fragelli)- Passa-se ago· 
ra à votação da Emenda n9 1-CT. -

Os Senhor~::$ __ Senador~ _que a aprovam permaneçam 
sentados. (_Pausa.) 

Aprovada. __ _ 
A matéria Vai -à Coinissão de de Redaçào. 

É a seguinte a emenda aprovada: 

EMENDA N' 1-CT 

Substitua-se, no Estado de Mato Grosso do Sul, o 
traçado proposto para a rodovia objeto do presente pro
jeto, pelo seguinte traçado; Mundo Novo, Eladoracjo, 
ltaquiraí, Naviraí, Juti (BR-163), Caarapó, Dourados .... 

O SR. PRESIDENT~ (José Fragelli)- !teJ!t 4J 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei _da 
Câmara n9 64, de l985 (n'~5.078/85, na Casa.de_ori· 
gem), de iniciativa do Senhor Presidente da Re
pública, que dispõe sobre a reestruturação da De
fensaria de Ofic:ió da Justiça Militar e dá outra~_pro~ 
vidências, tendo 

PARECERES FAVO RÃ VEIS, sob n's 614 e 
615, de 1985, das Comissões: 

- de Serviço Público Civil; e 
- de Finanças. 

Votação do projeto, ém- turno único; _ 

É __ o -segU.Jriie a· p~oj_eto aproví:ido: 

- -PROJE:TO DE LEI DA CÂMARA 
N9 64, de 1985 

(N9 5.078/85, na Casa de origem)_ _ 
De iniciativa do Sr. Presidente da República 

Dispõe sobre a reestruturação da Defensoria de 
Olici~ -~~ _Ju~ti~~- Mil.itar e dá outras providências. 

O_ ·congressõ -NaCion:al decreta: 

~Arc-p;o- --A"- Defensaria de Oficio da Justiça Militar 
compõe-se-de Adv.ogados de Ofício e Advo_gados de Ofi
ciQ"Substitu!os, que funcionarão nas Aditarias. 

Art. 29 _fica_~ c~iados, ~o Qu::id~od_a ~efensoda de 
Oficio _da JuStiça Mil1t"ãi"22 (vinte-e ãois) cargos de Ad
vogados de Ofic_io Substituto, na forma do Anexo desta 
lei e com os vencim~~ntos ali fixados. 

Art. 39 A nomeação para o cargo de Advogado de 
Oficio Substituto far-se-á mediante _concurso público de 
provas e tltulos, organizado e realizado pelo Superior 
Tribunal Militar, com a participação de Conselho Sec
cional da Ordem dos AdvQgados_do Brasil. 

Arl. 49 Exigir-se-á dos candidatos a_ sati_:ifação dos 
seguintes reg uisitos: 

- - r.:.....-s·er-brasileiro; 
-II - ter mais de 25 (vinte e cinco) e menos de 35 (trin-

ta e cinco) anos de idade, salvo se ocupante de cargo ou 
função pública; 
III- estar no gozo dos direitos políticos; 

- IV -ser bacharel em Direito, graduado por estabele-
---Cimento oficial ou reconhecido; 

_____ y__-= baver exercido durante 2 (dois) anos, no-mínimo, 
no _(iTtim-oOecêi)IO, aGvO_cacia~ maglsTéfiõ-----yurfdico em 
nível yr_perior ou função- que confira prática forenser 

VI -ser ffiOflilinenúddôneo e gozar de boa saúde físi
ca e mental, comprovada em inspeção mêdica. 

_§ 19 ____ P~ra inscrição no concurso exigir-se-â ainda 
iproV<iÇão -em '=-éXS.mepSícotécniCo. Os Senhores Senadore$ que o aprovam queiram per

§ 29 Das instruÇÕes do concurso constarão os pro
---- --~- gl'ãffiãs'dãSâ!VersãS-disciplinas, a constituição da Comis

são Exariünadofa, o número e a localização das v%l:as 

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
o projeto irá à sanÇão. 

no art. 29 da Lei n9 6.185, de 11 de dezembro de 
1974, que dispõe sobre o regime jurídico dos servi

- -âores públicos civis dã administração federal direta 
e das aularquias federais, e dá outras providências, 
tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n9s 623 e 
024, -de-1985, daS Comissões; 

-de Serviço Público Civil; e 
~ _de __ Finan~~· _ 

Votação do projeto, em turno único.__ _ 
Os. Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa._} 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de RecW.ção, nos termos do 

§ ]9, do art. 115, do Regimento Interno. 

E o seguinte o projet::, aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 85, DE 1985 

(N9 4.965/85, na Casa de origem) 
De iniciativa do Sr. Presidente da República. 

Dispõe sobre a aplicação de disposto no art. 29 da 
Lei n9 6.185, de 11 de dezembro de 1974, que dispõe 
sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis 
da administração federal direta e das autarquias fede
rais, e dá outras providências. 

O Congresso Nilcional decreta: 
Art. !9 Ressalvado o disposto no art. 29 desta lei, 

aplica-se o -ôiSposto no art. 29 da_ Lei n9 6._185, de II de 
dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei n9 6.335, 
de 31 de nlaio de 1976, aos servidores pertencentes à ca
tegoria funcional de Fiscal do Trabalho, Código NS-933, 
integrante do Grupo-Outras Atividades de Nível Supe
rior. 

Art. 29 Os atuais ocupantes de emprego de Fis.cal do 
TrabaJho da Tabela Permanente do Ministério dó Tra
balho, desde que admitidos após aprovação em concurso 
público, poderão optar pelo regimejurfdico de que trata 
a Lei n9 1.711, de 28 de outubro de 1952, no prazo de 60 
(sessenta) dias, co.ntados a partir da data da vigência des· 
ta lei. 

Parágmfo único. Os empregos ocupados pelos servi
dores que optarem pelo regime estatutário ficarão trans
formados em cargos na data em que for apresentado o 
termo de opção. 

Art. 3? Ficam transformados em cargos os empre
gos de Fiscal do Trabalho, previstos na Tabela Perma
nente a que alude o artigo anterior. 
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Art. 41' Ficam criados os cargos de Fiscal do Traba~ 
lho correspondentes aos claros_ previstos na lotação do 
M inistêrio do Trabalho. 

Art. 511 Esta lei entra em vigor na data de sua publi~ 
cação_ 

Art. 6'1 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Item 6: 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei d_a 
Câmara nl' 89, de 1984 (n"' 4.869[84, na Casa de on
gem), que autoriza o Poder Executivo a estende! aos 
Servidores do Serviço federal de Processamento de 
Dados --SER PRO os benefícios previstos no art. 
31' da Lei n\" 7.025, de 7 de setembro de 1982, tendo 

PARECERES, sob n•s 629 a 631, de_!985, das 
Comissões: 

-de Serviço Público Civil, ravorâvel, nos ~e_!I11os 
do substitutivo que oferece; - -· 

-de Constituiçio e Justiça, pela constitucionali
dade e juridicfdade do substitutivo da ComiSsão de 
Serviço Público Civil, com subemenda que apresen-
ta; e - . . • 

-de Finan~~:as, favorável ao substitutivo da Co
missão ·de Serviço· Público Civil, com subemenda 
que apresenta. 

O SR. PRESIDENTE (Jos~ Frage1li) .,.-Votação do 
substitutivo da Comissão de Serviço Público Civil, que 
tem preferência regimental sem prejuízo das subemen
das. 

Os Srs. Senadores que aprovam o substitutivo quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.) _ _ _ _ 

Aprovado_o_ substitutivo, fica prejlldícaáo o projeto. 

E o seguinte o substitutivo aprovado: 

EMENDA N• I·CSPC 
(Substitutivo) 

PROJETO DE LEI N• 89, DE 1985 
(Projeto de Lei n~' 4.869-B, de 1984, 

na Câmara dos Deputados) 

Autoriza o Poder Executivo a estender aos servido
res que especifica, os benefícios previstos no art. 39 da 
Lei nl' 7 .025, de 8 de setembro de 1982. 

Art. I 'i' Fica o Poder Executivo autorizado a promo
ver no interesse da administração, a· aproveitamento dos 
servidores do Ministério da Fazenda ocupantes de car
gos ou empregos do Quadro ou ·da Tabela Pe_~anente, 
os de empregos das Tabelas Especiais de natureza tem
porária e os SeFvidores do Serviço Federal de Processa
mento de Dados - SERPRO, desde que estejam em 
exercício nesse Ministêrío, nã-dil.ta da publicação desta 
lei, e atendam os requisitos eStabefécídos para ingresso 
na Categoria Funcional de Técnico de Atividades Trib~
tárias, do Grupo Tributação~ Arrecadação e Fiscah
zação, designada pelo Código TAF~606, obedecidos os 
demais critérios fixados peta Lei nv 7 .025, de 8 de se
tembro de 1982. 

Art. 29 Esta lei entra em vígor na data de sua pU.bH-
cação. ~ - --

Art. 39 _ Revogam-se as disposiÇões em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em votação a 
subemenda da Comissão de Finanças. 

Os Srs. Senadores que aprovam a subemenda da Co
missão de __ Finanças. queiram perrriaiu~Cei sentados. 
(Pausa.) 

Aprovada a subemenda da Comissão de FJnanças, fica 
prejudicada a subemenda da Comissão de Constituição e 
Justiça, 

A matéria-vaí à Comissão de Redação. 

É a seguinte a subemenda aprovada: 

SEGUNDA SUBEMENDA 
A EMENDA N• l·CSPC 

(SUBSTITUTIVO) 

.. Art. 19 Fica o Poder Executivo autorizado a pro
mover o aproveitamento, na Cátegoria de Técnico do 
Tesouro Nacioiial, dos servidores do Ministério da Fa
zenda ocupantes de cargos ou empregos do Quadro ou 
da Tabela Permanente, os das Tabelas Especiais de Na
tureza Temporária e os do Serviço Federal de Processa-
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menta de Dados- SER PRO, que estavam em exercício 
nes.se Ministério em 8-7-85, e atendam aos requisitos es
tabelecid_os para ingresso qa- referida Categoria Funcio
nã!, obedecidos os_ demais critérios fixados pela Lei n9 
7.025, de 8 de setem!Jro de_l982''. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Em razão da 
aprovação do requerimento de inversão da Ordem do 
Dia, passa-se ao item I 4: 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei 
do Senado n9 267, de 1983, de autoria do Senador 
Itamar Franco, que dispõe sobre a não aplicação 
dos regulamentos disciplinares das forças armadas 

--aos casos que especifica, tendo 
PARECERES,· sob n'>'s 442 e 443, de 1985, das 

_ Co.mjs_sões: 
~de Constituição e Justiça, pela constitucionali

dade e_juridicidade e, no mérito, contrário, com 
voto vencido dos Senadores Hêlio Gueiros e Enéas 
Faria; e 

- de Segurança Nacional, contrário. 

SObre a inesil.~ requerimento 'qu_e será lid9_ pelo Sr. 111-
Secretário. 

:t: lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 383, DE 1985 

Nos termos do art. 350, combinado com alínea c do 
J!r.L. 310 do Regimento Interno, requeiro adiantamento 
da votação do Projeto de Lei do Senado n~' 267, de 1985, 
a fim de ser feita na sessão de amanhã._ 

Sala das Sessões, 111 de outubro de 1985.- MuriloBa~ 
diirô; . -

O Sr. Murilo Badaró- Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar o requerimento. 

O -S)t. PilESIDENTE (Jos~ Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Murilo Badaró para encami
nhar, 

O SR. MURILO BADARó (PDS- MG. Para enca
minhar a votação,)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O nobre autor do projeto, Senador Itamar Franco, 
aquieceu a nossa sugestão no sentido de que adiâssemos 
por vinte e quatro horas este projeto para um melhor 
exame. Eis a razão que nos levou a propor o adiamento e 
pela necessidade de procedermos a estudos complemen
tares_ em torno da matéria de notória importância. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Fra_gelli)- Em votação o 
requerimento, 

Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento quei
ram permanecer sentados. (Pau$a,) 

Ãj}~ovado. 

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- Item 7: 

Votação, em turno único, do Projeto. de. Lei da 
Câma_ni n9_.:p,- de_l985 (n9_I .550(83, na Casa de ori
gem}, que "declara feriado nacional o dia 20 de no-_ 

--vembro, já celebrado Dia Nacional da Consciência 
Negra pela Comunidade Afro-Brasileira", tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 611, de 1985, 
da_ Comissão: 

-de Educado e Cultura. 

A discussão da matêria foi encerrada na sessão ante
ri~?~· -tendo a votação sido adiada Por falta de quormn. 

sObre-~ ·mesa, reçUJ.erimento q1,1e será lido pelo Sr. !'ii
Secretário. 

h lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N•_ 384, DE 1985 

Nos termos do art. 350, combinado c.om a alínea c do 
art. 310 do Regimento Interno, requeiro adiamento da 
votação do Projeto .de Lei da Câmara n~ 33, de 1985, 
constante do Item n'>' 7 da pauta, a fim de ser feita na Ses
são de 31 de outubro de 1985. .. 

Sala das SesSões, 111 de outubro de 1985.- Humberto 
Lucena. 

O SR. PRESID~NTE (José Fragelli)- A matéria sai
rã da Ordem do D1a e entrarâ na data f~ada. 
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Item 8: 

Votação, em turno único (3preciação preliminar 
da constitucionalidade e juridicidade, nos termos do 
art. 296 do Regirilento Interno), do Projeto de Lei 
da Câmara n9 100, de 1983 (n'>' 2.971/80, na Casa de 
origem), que cria a Junta de Conciliação e Julga
mento de Cotia, no Estado de São Paulo, e determi
na outras providências, tendo: 

PARECERES, So_b n'i's 667 a 669, de 1984, das 
ComiSsões: 

-de Constituiçio e Justiça- 1'>' prontmciamen~ 
to: pela constitucionalidade e juridicidade; 29 pro
nunciamento: peta inconstitucionalidade e injuridici~ 
dade, com voto vencido dos Senadores Fernando 
Henrique Cardoso e Hélio Gueiros; e 

-de Legislação Social, solicitando o reexame da 
Comissão de Constituição e Justiça. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão ante
rior, tendo a sua votação sido adiada por falta de 
quorum. 

Em votação o projeto quanto à sua constitucionalida· 
de e injuridicidade. 

Os Srs.. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa) 

Está rejeitado. 
O projeto serâ arquivado e_ feita a devida comunicação 

à Câmara dos Deputados. 

É o seguinte o p:ojeto rejeitado 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N'1 100, de 1983 

(W' 2.971/80, na Casa de origem) 

Cria a Junta de Conciliação e Julgamento de Cotia, no 
Estado de São Paulo, e determina outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Fica autorizada a criação, na 29 Região da 

Justiça do Trabalho, de uma Junta de Conciliação e Jul
gamento na cidade de Cotia, no Estado de São Paulo. 

Art. 2'i' A área de jurisdição da Junta de Conci
liação e Julgamento de Cotia será o respectivo Municl
pio. 

Art. 3<:>_ Fica autOrizada a criação , na 2~ Região da 
Justiça do Trabalho, de I (um) cargo de Juiz do trabalho 
Presidente da Junta; de 2 (duas) funções de Vogal; de I 
(um) cargo em comissão de Direito de Secretaria; de 1 
(um) cargo de Técnic;:o JUiliclário; de I (um) cargo de 
Oficial de Justiça -e Avaliador; de 2 (dois) cargos de Au
xiliar Judiciário e de 2 (doís) carg_os_ d_e A tendente Judi-
ciário. -

Parágrafo único. P.<~.ra cada ocupante das funções de 
Vogal, criadas pela presente lei, haverá um suplente. 

Art. 4'1_ As despesas com a execução da presente lei 
serão atendid::r.s com dotações orçamentárias da Justiça 
do Trabalho. 

Art. 5'>' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 6? Revogam-se a~ disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Item 9: 

Votação, em turno ú:n1co, do Projeto de Lei do 
Senado n<:> 81, de 198-4-Complementar, de autoria do 
Senador Jorge Kalume, que revoga o§ }I' doa.rt. 106 
da Lei Complementar n~ 35, de 14 de março de 
1979, alterada pela Lei Complementar n~' 37, de 13 
de novembro _de 1979, tendo 

PARECERES, sob n'i'S 721 e 7'2(2, de 1984, das 
Comissões: -

-de COnstituição e Justiça, pela constitucionalidade, 
juridicidade, e, quanto ao mérito, favorável, com emen~ 
da que apresenta de n~' 1-CCJ; e 

-de Serviço PUblico Gvil, favorável ao projeto e à 
emenda da Comissão de Constituição e Justiça. 

Passa-se à votação da matéria que, nos termos do inci
so II letra "A" do artigo n~' 322 do Regimento Interno, 
depende para sua aprovação do voto favorável da maio
ria da composição da Casa, devendo ser feita peJo pro
cesso nominal. Tendo havido, entretanto, acordo entre 
as lideranças a matéria será submetida ao plenãrio sim
bolica!J1ente. 
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Em votação o prOjeto, sem prejuízo di[ tnienda. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos (Pausa.) 
Aprovado. 

:t: o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N9 81, de 1984 - Coinplementar 

Revoga. o§ 1'~ do art. 106 da Lei Complementar n'~ 
35, de 14 de março de 1979, alterada pela Lei Com
plementar n'1 37, de 13 de novembro de 1979. 

O CongreSso Nacional decreta: 
Art. I'~ Fica revogado o§ 19 do art. 106 da Lei éom

plementar n'~ 35, de .14 de março de 1979, alterada pela 
Lei Complementar n'~ 37, de 13 de novembro de 1979, ce
numerando os parágrafos subseqaentes. 

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

ArL 3'~ Revogam-se as disposições em contrârio. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em votação a 
emenda. 

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

Aprovada. . 
A matéria vai à Coinissão de Redação. 

E a seguinte a emenda aprqvada: 

EMENDA N• 1-CCJ 
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m-o, -psico~socloiógko. Reconheceu-o Gilberto Fre)tre, 
ao di:ier que "ê de Caxias que se deriva, no Brasil, todo 
um sistett'!a de étí~_. assim como de liderança como de 
serviço, tanto civil_ como_nl~litar, po-livalente, p-OrtantO, e 
acima de qualquer siffiplista- antítese civilisffio
miHtarismo". E sohre o significado da gíria "Caxias", 
"Caxismo", disse mais: "é aquela consciência do dev_er 
aQUeTesensO-de resPonsabilidade, aquela dedicação ao 
serviço público, aquela sensibilidade à cam;a nacional, 
que constituem no Brasil um conjunto ético de nftida ori
gem militar". 

Sua trajetória, marcada por importantes acontecimen
tos e cheia de intenso brilho, foi eminentemente profis
sionaL Até nisso - e sobretudo nesse aspecto essencial 
-Caxias foi o militar perfeito e em sua carreira galgou 
todos os postos: começando de cadete e alferes, na Aca
demia Real Militar, nos anos de 1818 a 1820, até 
marechal-do-ex.ército, efetivo, em 1866. 
-Jovem tenente, depressa foi adquirindo vivência na 

profissão. A par das atividades rotineiras do quartel, 
participou, com sua unidade dos eventos da Procla
mação da Independência e das lutas peta sua consoli- _ 
d<ição na: Cainpanha heróica da Bahia. 

-- Regressando à corte, mais amadurecido, continou, na 
caserna, acumulandO; conhecimentos, acompanhando a 
evolução do País, estudanâo, avaliando, concluindo e 
participando ~sempre dedicado ao exército. 

Mas, logo retornada às lutas. 
Assim ê que podemos admirar o capitão, na campa

nha da Cisplatina, de guarnição em Montevidéu, o ma
jor, reprimindo a Abrilada, no Rio de Janeiro, o coronel, 
SUOJU8ililóõa-Bãlaiada, no Maranhão, quando foi pre-

Dê-se ao art. 19 a seguinte redação: miad(} co~ Q títJAo de Barão de Caxi~, o brigadeiro, 
"ArL 19 Os§ l9:do art. 106 da Lei Complementar n9 vencend_o os s~d_iciQs_QS_ em SJo-P-aulo; o mru:echal~de--

35, de 14 de março de 1979, alterada pela Lei Comple- campo, graduado, derrotando os rebeldes ein Minas-óe: 
mentar n9 37, de 13 de novembro de 1979, passa a viga- rais, e encerrando com êxito, no Rio Grai1de do Sul, a 
rar com a seguinte redação. RevoltJçãQ_Farroupilha. Era fase de instabilidade social, 

Art. 106•.. . . - . - - .-..• -- .... ~- -. .-- ._ ••.•• ~. ~-·· . ..,~~"1!.,-.o-:=!:. política, mílítar e ínstítucíonal. O novo império tentava 
·-.-- ·- .,...._=-·-- ·~·~-,.._.,.,_ __ ·~· ~.~-~--··~-~~_,-v--- :.:;,k!lçontrªt..s_e!J..!..Ç..ã!!J.illbos ~_gs .t~i_!h~y_i!.~__~yitas ~~CE.~J ~I!!_ 

§ 1 '~ Somente será.ri:tajorado o_ número dos membro~ ritmo sangrento: Foi nesse período turbulento que se evi-
do Tribunal se o total d.e proces_so distribuído_s e j_~.J.lg~- dencio_u a_n_otór~ posição legalista de Caxias na manu-
dos, durante o ano anterior, superar o índici de cento-e tenção da ordem interna contra os distúrbios e a subver-
cinqUenta feitos pelo Juiz." são, elevada tarefa legal do exército, da qual ele se envai

decia e que desveladamente cumpriu. 
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Item 10= Caxias fgk_então, chefe militare teve de ser, ao mesmo 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 tempo, cheie político. Foí comandante e administrador. 
321, de 1985, de autoria do Senador_ftioaçyr _Duar_- R_evel.ou~se líder.naartiC!Jlação_ das ações, na conquista e 
te, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado, na conso)i"dãção dã Vitória ... Acíma de tudo, afirinou-Se 
da Ordem do Dia baixac,la pel9 Ministro do Exérci- mag-nificamente, co"mo o pacificador. 
to por ocasião do ••oia do Soldado". - Depois de-gãra-nlir à Nação a ansiada paz e consolidar 

Em votação o Requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o Requerimehto, serâ feita a transcrição so

licitada. 

E a seguinte a transcrição solicitada: 

A ORDEM DO DIA 

Foi a seguirt.~ea Ordem do Dia do Ministro do Ex.érci
to, lida na solenidade: 

Meus camaradas, 
Somos os soldados do Exército. ,de Çaxias, c1,1jª' data 

magna a Nação comemora conosco, neste 25 de agosto. 
Por justa escolha e sábia decisão,- em mo~ento feliz 

para nós, erigiu-se patrono do -~ército brasileiro o mili
tar mais completo, revelado e_ confirmado no _çlecür.~o de 
muitas décadas de atuação vibrante e gloriOsa. O mare
chal Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, foi 
essa individualidade notável, tão _grande que, aos tftulgs 
honoríficos que há tinha, foram sendo acrescidos out_ros, 
para ressaltar melhor a sua figura e fixar definitivamente 
o seu papel na história do Paí:!i. E eis Caxias -o cristão 
de fé robusta, o sustentáculo do Imperio, o general nun
ca vencido, o organizador de vitórias~ o pacificador: .. 

CaXias foi homem de excelsas virtudes pessoais, que 
haveriam de se refletir nos distintos atributos profissio
nais que, nele, se sublimaram. A gama de valores estru
turais, característicos da personalidade integral de Ca
xias, é motivo de orgulho para todos os brasileiros aten
tos aos méritos tfmpidos e aos procedimentos dignifican
tes. b tema de estudos e análises, a nfvel não somente 
histórico-militar, como político-administrativo e, mes-

sua __ unidadeJ que tão ameaçada estiVera, o Conde_ de Ca
xias, marechal-de-campo, efetivo; comaiidaria os brasi
leiros no apoio armado, pronto e decisivo, à pacificação 
de dois países irmãos, Uruguai e Argentina. 

Finalmente, atirigiu o apogeu, cri:ino chefe e _condutor 
de homens na organização e no comando das torças im
periais e aliadas, na guerra contra Solano Lopes, onde 
ai!"Jda mais se pr_ojetOu cõrno gênio militar. 

O seu· com~oriamentõ - de militar disCiplinado_ e 
competente de comandado diligente e leal, de chefe enér
gico e capaz, de· líder guerreiro e habilidoso, de homem 
probo e justo -- é d. mais belo legado de Caxias. 

Esse, o exemplo de patrono, sempre vencedor e pacifi
cador, guia da noss~ instituição. Sob a égide de Caxias, o 
eXército brasileiro continua na sua posição, histórica 
como fOrça integrada por profissionaiS dedicados aos 
afazeres castrenses e ao cumprimento da sua missão. 

Meus Comandados; 
Desde o exército que teve o privilégio de seguir pes

soalmente os comandos do Duque de Caxias, até o a tua! 
que venera sua memória, muitos tempos se passaram. O 

-exército c_resceu, progrediu e se firmou como organi
zação, tendo participado de marcantes ac_ontecímentos 
nos epis6diõS-eXteifrios,-- de inaneirã. destacada; nas 
atuações internas, sensível às aspirações do povo e aten
to a seus apelos. 

- A atual-feali(lãde brasifdTa indica- que ·a insiliiikão 
continue a· perseguir os exemplares ensinamentos de seu 
patrono. -

Mais do que nunca, impõe-se uma perfeita compreen
são da fase política que vivemos, pela qual somos _co-
responsâveis, além de uma_vi$ào cristalina do futuro. 
Coerentemente, somos levados a uma postura que seca
racteriza pela tradicional grandeoo de propósitos, tale--
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rância corri as -incompreensões, enérgica serenidade e 
espírito de conciliação, tudo cm favor de bem comum. E 
isso, ressalte-se sem esquecer a vigilância, o zelo pela 
imagem da força, tendo presente as nossas responsabili
dades constituciOnais, sem desconhecer o valor e a reper
cussão das nossas atuações, e sem perder à vista a nossa 
histórica influência no quadro nacional. 

Este entendimento e esta postura estão cingidos e obe
dientes a algo sublime e grandioso que nos orienta e con
duz - como orientou e conduziu Caxias: o destino do 
Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Item II: 

Yotação, em turno único, do Requerimento n9 
3<w;de 1985, de autoria do Senador Fábio Lucena, 
solicitando a tra_ns~rição, nos Anais do Senado Fe
deral, do editorial intitulado "Em Defesa do Con
gresso", publicado no Diário do Congresso Nacio-
nal. 

Em votação o requerimento. 
Os-srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados.(Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, será feita a transcrição so

licitada. 

E a seguinte a transcrição solicitada: 

"EM DEFESA DO CONGRESSO 

A escassa presença de parlamentares em plenãrio, 
após o recesso legislativo de julho, desencade-ou feroz 
campanhã de- dt.scréiido contra O Congresso Nacional. 
Ver bera a imprensa, nas letras de forma das manchetes e 
na literatura ácida dos editoriais, o comportamento de 
deputados e senadores, cujas ausências nas sessões das 

_duas ç:asas são _a_ponta_c!as como prova de insensibilidade 
e descaso no exercício do mandato popular. Poucos fo
r_am o.u5r.gã.Qs de comJJDiçação de massa que evitaram 
filiar-se a essa ação condenatória, seguramente por nela 
enxeygarem intc;resses nem sempre confessáveis. 
- Uma primeira deformação nessa catilinâria contra o 
Poder Legislativo está contida no fato de sua generali
zação. Não são todos os portadores da representação 
parlamentar que se têm comportado na linha das acu
sações sistematicamente postas diante da opinião públi
Cj!.._Çq_mç__qrgão coletivo de função política, o Congresso 
Nacional exibe _o perfil da própria sociedade. E, como 
tal, nele militam bons e maus mandatários, os quais cabe 
ao povoj ulgar, oportunamente, nas eleições para a reno
vação dos mandatos. 

Porém, a mais grave distorção nas acusações contra o 
desempenho do Congresso resume completa disinfor
mação sobre a ati v idade parlamentar. Deputados e sena

. dores não são funcionãrios públicos, sujeitos a ponto e 
horário, mas representantes investidos de multifária res
ponsabilidade. Julgá-los por_ suas ~usências em plenário 
é desconhecer as tarefas mais nobres que lhe são cometi
das, nas comissões técnicas, nos órgãos mistos para exa
me de matérias constitucionais, nas comissões parlamen
tares d~ inquérito e·na audiência cotidiana aos interesses 
Qo elei~orado. Constitui obrigação a requerida tta repre
sentação popular postular por reivindicações de todos os 
setores da sodedac:le, na formulação de propostas legisla
tivas, na elaboração_ de pareceres, no estudo de soluções 
da competência do legislativo e no encaminhamento de 
questões junto "às centenas de agências administrativas 
do Poder Executivo. 

Na conjuntura política atual, as sortidas contra o pres
tigio do Congresso desdenham completamente a circuns
tância de estar o País às vésperas de uma eleição nacio
nal, conyocada para 15 de novembro, quando serão elei
tos todos os prefeitos das capitais. E é o notório que, nes
se pleito, estarão sendo aferidas as condições de apoia
menta popular de diversas lideranças colocadas na linha 
Q_a sucessão presidenciaL 

A-- notável abrangênCia das iitiVidades político
legislativas impõe aos parlamentares não privilégio, mas 
o dever de reciclarem permanentemente os seus compro
missos com as bases eleitorais. Cabe--lhes participar da 
realização das. convenções partidárias regionais, da se
leção de condidatos e mais especificamente da campanha 
eleitoral. Negar-lhes, portanto, o pagamento do jeton 
por ~otivo d_e ausência em plenário corresponderia~~ 
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puni-los por estarem cumprindo um dever irrecusável da 
representação parlamentar. 

Despreza essa razões como imprestáveis, induz a con
jecturas pouco edificantes, como, por exemplo, a de que 
as recriminações contra o Congresso, cm grau de radica
lismo sem precedentes, inserem-se no quadro geral de 
desmoralização do Poder Legislativo, seguramente para 
servir aos desígnios de_correntes irreconciliáveis com o 
regime de franquias democráticas." 

O SR. PRESIDENTE (Jos~é Fragelli) - Item 12: 

Votação, em segundo turno_, do Projeto de Lei da 
Câmara n'i' 73, de 1985 (n~' 5.390/85, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre a criação de cargos no cíua
dro permanente do TribuDal Superior Eleitoral, ten
do 

PARECERES FAVORÁVEIS. sob n•s 620 e 
621, de 1985, das Comissões: 

-de Serviço Público Civil; e 
- de Finanças. 

Passa~se à votação da matéria, que nos termos do inci
so II alínea "b" do art. n~' 322 do Regimento Interno, de
pende para sua aprovação do voto favorãvel da maioria 
absoluta da composição da Casa, devendo ser feita pelo 
processo simbólico. _ _ __ 

Tendo havido, entretanto, acordo entre as Lideranças 
a matéria será submetida ao plenário pelo processo sim
bólico. -

Em votação o projeto, -em-segundo turno. 
Os Srs. Senadores que o apr0Vail1-qUeiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado, o projeto vai à ·sançã·o.-

~ o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA 
N~' 73, de 1985 

(N~' 5.390/85, na Casa de origem) 
Do Tribunal Superior Eleitoral 

Dispõe sobre a cria~ão de cargos no Quadro Per
~_81)(!1)_~~ do Tribunal Superior Eleitoral. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~> Ficam criados no Quadro Permanente da Se, 

cretaria do TribunaL Superior Eleitoral, na forma cons
tante dos Anexos I e II desta lei: 
I- no Grupo-Direçào e Assesso_i-amento Superiores, 

Código TSE-DAS-100, 3 (três) cargos de provimento em 
comissão de Assessor, Código TSE-DAS-102; _ _ 
II- no Grupo-Atividades de Apoio Judiciário, Códi

go TSE-AJ-020, 5 (cinco) cargos de Taquígrafo-Auxiliar, 
Código TSE-AJ-026. 

Art. 29 As despesas decorrentes da aplicação desta 
lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias 
do Tribunal Superior Eleitoral, ou de outras para esse 
fim destinadas. 

Art. 3.9 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 49 Revogam-se- as disposições em contrãrio. 

ANEXO I 
{Lei n9 , de de de 198) 

GRUPO-DIREÇÁO E ASSESSORAMENTO 
SUPERIORES- TSE-DAS-100 

N~> de cargos Denominação Código 

Assessor TSE-DAS-I 02 

ANEXO 11 
(Lei n9 , de de de 198) 

GRUPO-ATIVIDADE DE APOIO 
JUDICIÁRIO - TSE-AJ-020 

N~> de cargos Denomina~ão Código 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O SR. PRESIDE~NTE (José Fragelli)- Item 13: 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei 
do Senado n~> 62 de 1981, de autoria do Senador 
Raimundo Parente, que dispõe sobre a cobrança de 
contas de energia elétrica, água, gás e telefone, pelas 
empresas concessionárias -de serviços públicos e dá 
outras providências, tendo 

PAREC~RES, sob n's 975 a 978, de 1983, das 
Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
ju ri_dicidude; 

-de Economia, favorável; 
-de Legislação Social, favorável; e 
-de Finan~as, favorável, com voto vencido, em sepa-

rado, dos Senador José Lins. 
Votação do projeto em primeiro turno. 
Os Srs. Senadores que_o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa._) 
Aprovado. 
A matéria voltará à Ordem do Dia, oportunamente, 

pura sua apreciação em segundo turno. 

E o seguinte o_ projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N9 62, de 1981 

Dispõe sobre a cobrança de contas de energia elé
trica, água, gl(s e telefone, pelas empresas concessio
nárias de serviços públicos, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. [9 t vedado às empresas concessionárias de 

serviços públicos de energia elétrica, água, gás e telefone, 
cobrar dos respectivos consumidores, antes do dia 20 do 

- mês subseqUente ao lançamento do débito, as contas que 
lhes sejam devidas. 
- -Art. 29 A multa a ser aplicada na hipótese de atraso 
no pagamento incidiiá apenas S<?bre o valor tarifário do 
consumo ou serviço efetivamente utilizado, não podendo 
exceder mensalmente a 10% (dez por cento) do valor de 
cada conta, nem ser exigfvel antes de 30 (trinta) dias cOn
tados da data de vencimento, do respectivo débito. 

Art. 39 Os cortes de Iiáação Oti_d_e fornecimento, nos 
casos de falta de pagamento, só poderão ser feitos decor
ridos 90 (novetlia) dias do vetfdmenTo--oõ-reSpeCllvClãe= 
bito. 

Art. 4_9 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

-Art. 5~> RcvogamMse as disposições em contrário. 

O SR. PRESlDENTE (José FrageUi)- Está esgotada 
____ a matéria constante da Ordem do Dia. 

Volta-se à lista de oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto Wy

pych. 

O Sr. Roberto Wypych- Declino da palavra, Sr. Pre
sidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - COncedo a 
palavra ao nobre Senador Odacir Soares. 

O SR. ODACIR SOARtS (PDS- RO. Pronuncia o 
seguinte discursO.) - St-. Presidente, Srs. Senadores: 

Li atenta e minuciosamente a ampla e generosa entre
vista concedida pelo Ministro do Interior, Ronaldo Cos
ta Couto, aos jorna_listas--Eduardo Brito e Adriano lafe
tá, do- Correio BraZillênse e publicada no último dia 29, 
em toda a pâgína" [7. 

O título da reportagem é bastante sugestivo; "Gover
no Mudará Sistema de Incentivos Regionais". E nos leva 
a ler o texto de uma só vez. 

À medida em que as respostas vão sendo da_das pelo 
Ministro Costa Couto, algumas preocupações vão sur
gindo e indagações_ sem resposta também. 

Parec.e-me, Sr .. Presidente, Srs. Senadores, que já ouvi 
este tipo de discurso, antes. Aliás, há muitos anos que vi
mos assistindo e ouvindo discursos e discursos que em 
mQitos çasos não se' transformam em realidade, deixan
do _o povo na esperança de ver atendidas as suas mínimas 
reivindicaÇO.es.LComo disse: "apenas na esperança de ver 
atendidas as suas mínimas reivindicações". Aliás, legíti
mas, nec_essârias, muitas das vezes inadiáveis. Espe
ranças que, porém, se frustram a cada dia, a cada gover
f!O, como parece estar frustrando-se na chamada Nova 
República. 
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Diz o Ministro Ronaldo Costa Couto que "é compro
misso da Nova República reduzir os desníveis regio
nais ... como conseqüência da opção pelos pobres e da 
prioridade para o Nordeste, a Amazônia e outras re
giões". 

Então, indago: que outras regiões? Se são englobadas 
pelo Ministro no termo "outras regiões", imagina-se que 
sejam tantas que não possam nem ser citadas nominal
mente .. Se. na realidade, não são tantas, imagina-se que 
são as demais três: Cento-Oeste, Sul e Sudeste. Ora, se 
estão na prioridade do Governo as regiões Nordeste, 
Norte e as demais, englobando-se, aí, o Centro-Oeste, o 
Sul e o Sudeste, cQnclui-se que todo o Brasil é priori
tário. Se todo o Pais é 'prioritário, continuamos ouvindo 
nos discursos que "O Nordeste e o Norte são priori
tários". Porque, apesar disso, faltam ações definitivas, 
decisórias, conclusivas, sem a retórica dos discursos, mas 
com a determinação dos- númerOs~· em favor do Nordeste 
e do Norte, diferenciando-as das demais outras regiões. 

O St. Virgílio Távora- Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. QDAClR SOARES- Com muito prazer. 

O Sr. Virgílio_Távora - V. Ex' está percutindo um 
assunto muito Interessante e, ao mesmo tempo, muito 
atual. Por que razão nós, brasileiros, temos esta mania 
de colocar em prioridade tudo? Há um dito no Exército, 
quando tudo é prtoridade não hã prioridade, quando o 
benefício é estendido a todos não hã benefício. ~ ames
ma coisa. Quando V. Ex' disse que esse discurso, essa 
fala é conhecida de há muito, faz apenas repisar algo ab~ 
solutamente verdadeiro. O que nós estamos precisando é 
que essa região Norte- No r deste seja considerada prio
ridade, tratada como prioridade em fatos, em atas e não 
em palavras. Acreditamos que podemos resumir nisso 
toda a nossa tragédia. Veja os discursos dos candidatos a 
Presidente da República. Examine V. Ex•. Qual era 
a-quele que não achava que o Nordeste era prioridade 

- um. E quando saem as medidas a respeito do Nordeste, 
saiu o Projeto Nordeste que não precisamos aqui sobre 
ele nos alongarmos. Sai agora um projeto de irrigação, 
tornamos a repetir. esperamos em Deus que haja este mi
lagre, mas em 67 quanàõ foi imposto o PIN e o PROM 
TERRA, retirados os recursos justamente dos incentivos 
da região de V. Ex~ e da nossa, havia uma promessa de 
100 mil hectares irrigados em 4 anos. Agora, acena-nos o 
atual Governo com I milhão e que não pode ser em 6 
anos, como ele disse, porque o primeiro ano do seu man
dato praticamente já se extinguiu, e daqui que eles vão 
ordenar este projeto, chega o fim do ano. Então, 5 anos. 
Cinco anos, eniinente Senador Odacyr Soares, dão em 
média de- 200 niil hectares por ano. Então, propõe o 
atual Governo fazer em.l ano o dobro daquilo que pro
metido em 1967, quando nos tomaram metade dos in
centivos no PIN e no PROTERRA, não foi feito tam
bém. Eram 100 mil hectares em um quadriénio. V. Ex• 
faz. muito bem em percutir o assunto, faz muito bem em 
trazer à Casa, au debate do Plenário este assunto porque 
nós já estamos é cansado de promessas, promessas que 
vêm desde o tempo do Império, das célebres pedras da 
çoroa. Até o dia de hoje nós vemos apenas muitíssimo 
mesmo, parcialmente, resolvido com a criação de recur
Sos hídricos que, em parte, já povoam o nosso território 
mas desaproveitados na sua grande mitioria, pouco ou 
nada fizeram de beneficiO palpável, pequenos benefícios, 
à população local. Desculpe-nos o alongado do "discur
so", mas não poderíamos deixar de dar esta contribuição 
desvaliosa à sua belíssima oração. 

O SR. ODACIR SOARES - Incorporo o aparte de 
V. _Ex~ ao meu discurso, porque o aparte de V. Ex• cons
titui, exatamente, o cerne das colocações que vou fazer 
ao longO do discurso, e que, na realidade, as prioridades 
ainda existem. V. Ex~ sintetizou muito bem, quando o 
Govenio fala em prioridades e, na realidade, não as fixa 
de forma nenhuma. Prossigo Sr. Presidente. 

O Sr. José Lins- Permite-nie V. Ex• um aparte? 

O SR. ODACIR SOARES- Eu pediria a V. Ex' um 
pouco de_ paciência, e mais adiante _ou permitirei o aparte 
a V. Ex' 

O Si: JOSe LínS--=... Eu terei paciência. 

O SR. ODACIR SOARES- O Ministro diz que eslá 
em curso e deverá ficã.r pronto até a final do ano um 
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"programa de desenvolvimento para a Amazônia ... " 
Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores: chega de programas! 
Chega de Planos! Chega de conversa jogada fora. Preci
samos da alocação firme e cada vez maior de efetivos re
cursos1 acirna da inflação, diferenciados em relação às · 
demais regiões, Mas não é isto _que temos visto. Basta 
consultar o Orçamento da União para 1986, cujo Pr~:)jeto 
de Lei tramita no Congresso, para verificar que os recur
sos para a SUDAM foram reduzidos em 75% em relação 
ao ano passado. Um absurdo! Um crime que se comete 
contra a Região Norte, imenso potencial de riquezas ca
pazes de tirar o nosso __ Pais das graves dificuldades que 
vive nesta fase critica de sua história! 

É óbvio que a Proposta Orçamentária, elabÕrada pela 
SEPLAN, através da sua Secretaria de Orçamento_ e Fi
nanças, não saiu da cabeça dos técnicos e estudiosos da 
SOF. Estes, apenas compatibilizaram a Receita estimada 
com a Despesa solicitadã.. A verdade é que faltou ao Mi
nistério do lnterior, que enviou a proposta relativa- ao 
desenvolvimento regional - e, neste aspecto para a Re
gião Norte- faltou ao Ministé~io do Inte-Q.o-r a determi
nação firme de considerar o Norte ~omo realmente prio
ritário. A atitude do Ministério _do Interior, injustificável 
sob vários aspectos que se queira analisá-la, significa a 
continuidade da marginalização de toda a Região Ama
zónica no contexto do desen.yolvimento regional. 

O corte intempestivo e contundente de 75% no orça
mento da SUDAM, se aprovado, condenará a Amazô
nia à estagnação e acentuará ainda mais o desnível entre 
váiias regiões do País, ao mesmo tempo em que consagra 
a prática condenável de dar mais a quem sempre teve 
mais e oferecer o mínimo_a quem sempre recebeu o míni
mo, tirando-de nossa gente a aspiração de condições dig-
nas de sobrevivência. ___ _ 

O Governo atual comete os mesmos equívocos come
tidos pelos governos anteriores. 

Voltando à entrevista, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
o Ministro Ronaldo Costa Couto respondeu, aliás muito 
bem, à pergunta sobre a participação popular na elabo
ração de um programa de desenvolvimento para a Ama
zônià. Disse o Ministro que .. haverá em Belêm e Manaus 
um grande encontro da Amazônia, aberto, participativo, 
com empresários, governo e segmentos sociais. Pretende
mos -disse- trazer à tona a problemática da Amazô. 
nia. Fala-se muito em Amazónia, mas se você reúne pro
postas, forma uma colcha de retalhos cheia de contra
dições. Falta a bússola e queremos a bússola, queremos 
encontrar o Norte e executar um programa deliberado 
de Governo". 

Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadures, trata-se, de novo, 
de retórica, de força de expressão. Porque na frit;.Za dos 
números do Orçamento, cuja parte relativa à Região 
Norte foi proposta pelo Ministério do Interior, o que se 
viu foi um corte_ de 75% no orçamento da SUDAM. rela
tivamente a investimento e despesas, 

Será que os problemas da Amazônia já não são sobe
jamente conhecidos_? Serâ que os reclamos do povo não 
foram suficientemente ouvidos? Serâ que somente o __ Go
verno atual terá condições de descobrir, de identificar, de 
saber quais são os verdadeiros problemas da Amazônia? 
Serâ que nos discursos nos palanques aqueles que hQje 
estão no Poder não ouviram as reivindicações históricas 
que o povo da Região Norte fazia? Ou estavam empe
nhados exclusivamente em falar, e falar sem conseqUên
cias, sem ouvir e sem ação efetiva quando assumiram o 
Governo? Porque estamos cansados desse palavrório to
do, de que vão reunir os segmentos di! sQciedade, de que 
vão fazer uma comissão, de que vão redigir um plano ur
gentemente, de que vão fazer isto e vão fazer aquilo. 
Mas, na hora do Orçament, um corte de 75% nos recur
sos para a SUDAM! 

Outro equívoco. Sr. Presidente e Srs. Senadores, que 
me permito apontar e que estará sen4_o praticado em de
trirnento da Amazônia: a proposta do Ministério do In
terior para que valores idênticos aos incentivos concedi
dos pela Zl?na Franca de Manaus pa_rª_it:i empresas da 
área da informática que se instalem no DistriW Indus
trial de Manaus sejam aplicados pelas empresas, obriga
toriamente, com fiscalização da Receita Federal - e o . 
.. leão" não brinca em serviço --em outras re&iões, para 
o desenvo!v!m.~il_tQ d.a tecnologia nacional por essas _p_rÇJ-
priãs einpresas ou por terceiros. ·· 

Ora, pergunto: qual a vantagem_ que teria uma empre
sa em investir na Zona Franca de Manaus, se terá que 

aplicar o mesmo valor do incentivo que lá recebem em 
outras regiões? É preciso manter vivo, real, o incentivo, a 
vantagem de investir na Zona Franca de Manaus, sob 

. pçpa dç Ot!_tf9:!. fatores, como a distância, inviabiHzarem 
a instalação ou a manutenção de projetas de desenvolvi
mento diverso_na Região Norte. 

--O Ministro Ronaldo Costa Couto é um homem decen
te e reconhece, na sua resposta aos jOrnalistas Eduardo 
Brito e Adriano Lafetâ, que essa decisão "não atende ao 
ideal dos empresários e dos governoS da área. Mas acho 
que é uma solução muito mais justa, mais pertinente eni 
termos de política nacional de desenvolvimento regio~ 
nal", como ele próprio afirmou. 

Não basta, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que o Mi~ 
nistro do Interior da Nova República reconheça que 
aquela iniciativa .. não atende ao ideal dos empresários e 
dos governos da área". O que queremos é uma definição 
clara de __ que o Governo da Nova República não está 
cOntra a região Norte, como evidenciam as suas medi
das; que não está contra o povo da Amazônia, como fica 
claro nas atitudes que toma na hora de liberar os recur
sos; _como está inequivocamente comprovado quando 
põe os números no seu orçamento. 

Vejam bem que o próprio Ministro reconhece, na mes
ma entrevista de generosa página inteira, que "é verdade, 
também, que o orçamento da SUDAM em 85 é muito 
pobre". Palavras do Miriistro do Interior. 

O Sr. José Lins- V, Exf- permitiria um aPaite, nobre 
Senador Odacir Soares? 

·o Sl{. ODACIR SOARES- Permito imediatamente. 
Senador José Lins. 

"Em termos reais, inferior ao que já teve no passiido, 
- Então, quando a gente constata que a proposta de 86, 

comparada com a de 85, implica um aumento real signi
ficativa, de 150 porcento, parece que a SUDAM foi bem 
contemplada. Mas acontece que a base é muito ruim. A 
constatação final, portanto, é de que os recursos previs
tos para 86 realmente são insuficientes para que a SU
DAM cumpra suas obrigações para com a Arnazônia". 
Isto,_-S_r. Presidente e Srs. Senadores, são palavras entre 
aspas, textuais, do Ministro do Interior, Ronaldo Costa 
_Couto. 

E um gesto louvável reconhecer. Mas, pergunto: isto 
basta? ~ suficiente reconhecer, com humildade e até 
grandeza, que os recursos "não dão nem para que a SU
DAM cumpra suas obrigações com a Amazônia'? Res
pondo: não! Não basta! Portanto, o que vemos é a prá
tica de um crime contra uma região que tem todas as po
tencialidades ---como o ferro de Carajás e o alumínio, 
que jâ começam a ser exportados. 

ConÚdo o aPiifte- ao nobfe SenS.d6r Josê Lins. 
_O Sr. José Lins- V. Exf- tem razão quando reclama 

d<? corte do orçamente;> da SUDAM. Esse assunto já foi 
tra-Zido aqui pelo nobre Senador Fábio Lucena e naquela 
ocasião S. &J recebeu o apoio unânime, acredito, de to
dos _Qs~.P"artidos, Inclusive da m_inha parte que modesta
mente iestava aqui analisando os problemas regionais
o que me preocupa sumamente, Eu mesmo já fiz dois ou 
três çl_iscu(sos, nesta_ Casa, a respeito deste <j.Ssunto e a úl
tima coisa:q ue disejo é que o Presidente José Sarney não 
olhe a lição na história --ãs promessas foram muitas e 
as frustrações têm sido maiores aio" da. Mas a última coi
si que desejo é que o Presidente José Sarney passa à his
tória como wn vendedor de ilusões, sem cumprir essas 
enormes aspirações dos povos das nossas regiões, tanto 
do Nordeste como da Amazônia. Mas, queria trazer 
uma informação a V._ Ex•, é que realmente um plano ê 
n-ecessáriO. Se riào houvesse qualquer programação para 

_ a ~JJH!Zd.oia como para o -Nordeste, nós estaríamos mui-
to desconfiados. Então, é bom que haja uma progra

__ m_?_ção,_ atra_y~ çl_a qual_ Q_ G_overno se comprometa e que 
nós possamos cobrar. No Nordeste, o esquema de elabo
ração deste plano já foi desencadeado. Houve várias reu
niões nos Estados norc:!estlnos, promovidas pela SUDE~ 
NE~ com á participação dos sindicatos, das classes pro
dutoras, das representações dos professores, todos tive
ram cond_ições de analisar sugestões da -SUDENE e dar 
as su·as indicaçÕes, tendo a SUDENE reformulado um 
dO(!Urt}entg _gue sçrá apresentado na próxima sexta-feira, 
agorã, já para a .aprovação ao nível do Conselho Delibe
rativo, mas apenas no que tange às diretrizes. Em segui
da, haverá um desdobramento dessas diretrizes em pro-
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gramas específicos com a previsão de recursos. COnside
ro isto muito importante para mim, e acho que na Ama
zônia acontecerá a mesma coisa. A SUDAM, natural
mente, está cuidando de promover esses encontros para 
ouvir a opinião pública. Mais do que isto, quero dizer a 
V. Ex• que neste plano da SUDENE há uma série de su
gestões novas, inclusive para mudar o sistema de incenti
v-os reclamando mais dinheiro, um orçamento mais ade
quado e um ajustamento aos objetivos, sobretudo da di
mensão social do programa do Presidente José Sarney, 
Pure.ce-me muito oportuno que V. Ex• :-_que é um ho
mem interessado pela Amazônia- participe desse movi
mento na. SUDAM, porque os parlamentares não po
dem, de modo nenhum, deixar de ser ouvidos. Mas estou 
com o Plano Nacional de Desenvolvimento em mãos, na 
primeira sugestão, e neste plano V. Ex• poderá ver que as 
políticas de desenvolvimento regional estão lançadas, es
tão bem traçadas. E aqui eu não vou ler para V. Ex• por
que é extenso, estão incluidas, inclusive, as diretrizes 
para a açào do Governo na Amazônia e acho muito im
pQrtante que esse documento seja analisado também 
pelo povo da Amazónia. E assim como o Planejamento 
Regional deve ser influenciado pelas populações locais ê 
claro que o Parlamento e até o País deve tomar conheci
mento das intenções do Governo para com a nossa Re
gião e a Região de V. Ex•. Tenho a relação dos objetivos, 
das diretrizes, das linhas de ação do Governo; apenas 
não há detalhes, porque o documento é preliminar, mas 
se V, Ex• quiser, evidentemente, passarei a V, Ex• as fo
lhas relativas a Amazônia, já que o problema é de suma 
importância para V, Ex•, Eram essas as informações que 
gostaria de dar a V. Ex•, E quanto a dinheiro. só o deta
lhamento desses programas ... 

O SR. ODACIR SOARES- V. Ex• agora tocou no 
mais importante. 

O Sr. JOsé Lins- E., só o detalhamento desses progra
mas com as sugestões que de lá vierem, ê que vão permi
tir ao Governo dimensionar os recursos: esses recursos 
são internos e externos. O Banco Mundial estâ partici
pando e agora o BID também se propõe a ajudar. Então 
acho que a hora é de luta, é hora de nós batalharmos por 
uma programação séria, séria e não pequena. Não pode
mos imaginar que, se o Presidente quer fazer um milhão 
de hectares no Nordeste, nós peçamos para- reduzir. 
Também acho a meta muito ampla, mas tenho a espe
f'dnça de que o Presidente, conhecendo a lição da his
tória, tome providências para que agora alguma coisa de 
novo aconteça, tanto na Amazônia como no Nordeste. 
Agrocleço a V. Ex• a atenção e a paciência com que me 
ouviu. O assunto é do nosso comum interesse. 

O SR. ODACIR SOARES - A nossa preocupação 
eminente Senador José Lins - e aí V. Ex• inclusive 
realçou muilo bem o fato- é que, na realidade, atê o dia 
30 de setembro tramitou no Congresso a Proposta Orça
mentária do Governo Federal, para 1986. V, Ex• disse 
muito bem quando juntamente com outros Parlamenta
res, nesta Casa, condenou essa proposta orçamentária, 
na medida em que ela reduzia efetivamente o orçamento 
destinado à SUDAM para 1986. V. Ex• deve compreen
der que hoje, a Jç de outubro volto a falar no mesmo as
sunto, exatamente porque os reclamos, as manifestações, 
as condenações aqui formuladas em nada resultaram. E 
V, Ex~. quando faz referência ao Plano Nacional de De
senvolvimento, que o Governo está encaminhado, enca
minhará ao Congresso Nacional, sem mesmo conhecer 
preliminarmente o estudo preliminar que foi elaborado 
por este Governo, posso até afirmar, a priori- correndo 
o risco de estar fazendo uma afirmação íncorreta- pos
so afirmar que ele não inova em nada as questões que 
são do conhecimento de todo o povo brasileiro e que 
afligem não só a Amazônia mas todas as regiões doBra
sil, particularmente a Amazônia e o Nordeste. 

De modo que nós nos preocupamos, na realidade, é 
porque nós estamos em outubro, já no final do exercício 
financeiro de 1985, e o Governo que se instalou sequer 
dispunha de um plano para a região mais penalizada do 
Brasil, que é a região Nordeste, e também para a região 
amazôllica, que é uma região que poderia oferecer, para 
um governo que se instalou e que, portanto, deveria ter 
um plano de governo previamente elaborado, e esses pla
nos lamentavelmente não existem. Quando o Senador 
Virgílio Távora, a meu ver, levanta- o fato de que se pre-
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tende irrigar um milhão de hectares no Nordeste, o que 
S. Ex~ lamenta, fundamentalmente, é que nós estamos 
simplesmente no terreno da conversa, porque as provi
dências materiais, as providências de fato, na realidade, 
não saíram do papel, continuam sendo discutidas nos ga
binetes ... 

O Sr. José Lins - Acho que V. Ex• se engana. 

O SR. ODACIR SOARES~- ... como é o caso do 
próprio Projeto Nordeste, em que importantes segmen
tos profissionais do Nordeste o estão criticando, na me
dida em que parte substancial dos seus recursos está des
tinada à despesa de custeio, despesas para se comprar 
máquinas de escrever, canetas, coisas que não são de ne
nhuma importância para os verdadeiros problemas que 
estão a afligir o Nordeste. É isso que lamentamos. 

O Sr. José Lins- Permite V. Ex'!' um aparte? 

O SR. ODACIR SOARES- Com muito pi'azer. 

O Sr._JoséLins- V. Ex• comete uma injustiÇa porque 
seria impossível que o Presidente Sarney- que eu acre
dito nunca imaginou assumir a Presidência da República 
- Já chegasse com um plano de governo. 

O SR. ODACJR SOARES - Eu não me refiro ao 
Presidente Sarney, refiro-me ao Goverrto como um todo. 
O Governo que estã aí foi um Governo que se preparou. 
A eleição foi a 15 de janeiro; o-Governo tomoU posse a 
15 de março, isso sem considerarmos que é obrigação de 
qualquer candidato a Presidente da República ter uma 
plataforma, ter um plano de trabalho, um plano de go
verno. 

O Sr. José Lins- Eu não ser, mas acho que o Presi
dente Tancredo podia ter esse plano. Infelizmente, o Pre
sidente morreu, e V. Ex• não vai cobrar de quem não está 
mais neste mundo. 

O SR. ODACIR SOARES - Eu estou cobrando do 
Governo. O Governo que está aí, ex:ceto a_saída do Mi
nistro Francisco Dornelles, é o mesmo que foi escolhido 
pelo Presidente Tancredo_ Neves_, 

O Sr, José Lins- Mas Senador, o Governo é o mes
mo, os problemas da Amazônia são Os meSmos e O prO
grama vai começar em 86. De modo que acho que V. Ex• 
pode conceder um pequeno grau de confianç-a a_o Gover
no e participar do debate porque é nossa obrigação, no 
momento, procurar o máximo para nossa região. 

O SR. ODACIR SOARES- Achi.irnos, eminente Se
nador, que o debate a essa altura é inteiramente desne
cessário, porque qualquer estudante de curso ginasial 
conhece na palma da mão os problemas brasileiros. 

O Sr. José Lins - Mas as soluções não, nobre SenaR 
dor. 

O SR. ODACIR SOARES --E conhece as soluções 
também. Conhece os problemas e as soluções. 

O Sr. José Lins- Os diagnósticos sim, mas aS só~ 
luções se estão acabadas, V. Ex• acaba dispensando o 
plano e talvez até a previsão de recursos. 

O SR. ODACIR SOARES- O que queremos na rea
lidade, nós, povo-s da Amazônia e povos nordestinos, são 
providências conCretas, queremos é sair do papel. Esta
mos cansados de ficar na retórica, no papel, nos discur
sos e de ficar também nos discursos- dos palanques. 

O Sr. César CftlS::..:... Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ODACIR SOARES- Concedo o aparte ao 
Senador Cêsar Cais. 

O Sr. César Cais - Nobre Senador Odacir Soares, o 
discurso de V. Ex• traz já a impaciência que envolve as 
nossas regiões norte-nordeste. Estam os cansados de ser 
"prioridade" no planejamento. Queremos ser prioridade 
no .. fazejamento". Na realidade, aqui, o Ministro Ro
naldo Costa Couto colocou uma frase muito bonita que 
já ouvi desde que fui Governador do Ceará, em 1974/75. 
S. Ex• disse: "Vou dizer uma novidade, o Governo não 
vai mais combater a seca. Vai Conviver com a seca". Isso 
estamos cansados __ de ouvir. Agora S. Ex• disse que quer 
uma bússola. S. Ex• uma bússola para a Região Norte do 
País. 
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Q_Sr. José Lins- Acho que o original desta frase é de 
V. Ex•, Senador César Cais. 

O_Sr._César Cais- Permita que eu faça o meu aparte, 
nobre Senador José Lins. 

-0 -SR. ODACIR SOARES - E o Ministro poderia 
procurar essa bússola numa outra regiãO. Podia esquecer 
a Amazônia. Podia procurar em Minas Gerais! 

O Sr. César Çals- Nobre Senador, pude verificar nas 
reuniões da SUDENE, nas discussões que ocorreram em 
tod~s as capitais- participei como mero espectador
que 90% dos discursos eram sobre a prioridade da refor
ma agrária _no Nordeste. Agora, estamos sabendo que a 
reforma agrària é um projeto do Co_nselho de Segurança 
NacionaL Ainda não é aquela reforma agrária que foi 
colocada em debate. Depois do Conselho de Segurança 
Nacional analisar a reforma agrária, Dós vamos nova
mente debater, porque não é mais-aquela que foi debati
da. Segundo o Líder do PFL, em outubro, vão colocar as 
diretrize_s_; __ e~ nO'vembro, a discussão das diretrizes~ 

O SR. ODACIR SOARES - Para entrar no orça
mento de 1987, porque o de 1986 teve a tramitação exau
rida, ontem, aqui no Congresso Nacional. 

O Sr. CésafCals- O orçamento de 1986já está apro
vado. Acho qu_e_devíamos colocar esta palavra no diciO
nário, cOrivocar o Aurélio Buarque e mudar; vamos ser 
prioridade no "fazejamento'', porque planejamento bas
ta. Estamos planejando, planejando, planejando e a 
pobreza nordestina e a pobreza do Norte aumentando. 
V. ~xf tem absoluta razão e V_. Ex• transmite a inquie
tação que envolve as nossas regiões. 

O Sr. Odacir Soares - Muito obrigado, Senador Cé
sar Cais. 

O Sr. Virga1io Tiívora- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ODACIR SOARES- Concedo o aparte ao 
nobre Senador Virgílio Távora. 

O -Sr. VJrgíliO Tivora- Eminente Senador, V. Ex• es
tá com toda razão. E não Vamos fazer nenhuma pervesi
dade com o eminente representante do mui nobre PFL, 
não. Vamõs apenas "reCOrdar aqui a esta Casa, fazendo 
um apelo a seus Anais, quando os representantes do Pa
rá, secundados pelos da Amazonas, levantaram sua voz 
contra a anunciada estratégia de corte no setor energéti
co e no setor portuário para a conclusão da segunda eta
pa de Tuc_uruí e das eclusas, eminente Sendador qUe pri
va da intimidade de Sua Excelência o Presidente da Re
pública, em nome de Sua Excelência -estãO aqui os 
Anais da Casa que não nos deixam dizer s-enão estrita
mente aquilo que pronunciado foi - afirmou categori
camente que estava autorizado a afirmar que não se desR 
via ria um tostão da parte referente às eclusas citadas em
bora as obras da segunda etapa de Tucuruí ficassem para 
depois. Eminente Senador, a primeira obra cortada foi 
juSfãfrienüYa refê!e[ité,-às eclusas e ficamos muito à-von
tade, justam-ente- (i o COlega PreSeiite não está, para evitar
lhe o constrangimento. 

O SR. ODACIR-SOARES- E também a Hidrelétri
ca de Balbina, n-o Amazonas. 

O Sr. José Lins- Isso foi no Governo de César Cais. 

O Sr. Virg~1io Távora- QUe-diabo de prioridadeées~ 
sa? Vamos entrar num acordo. Nós_ não somos mais 
prioridade para coisa nenhuma, mas nos dêem o dinhei
ro. Dêem à região o dinheiro. Nós abdicamos dessa hon
ra de sermos prioritários. Não queremos mais, mas que
remos os recursos necessários para a execução de obras. 
Por exemplo, olhemos o homem aí que representa o 
PFL: foi Diretor~Geral do DNOCS,_foi SuPerintendente 
da SUDENE. 

O Sr. José Llns- E fui Secretário do Governo de V. 
Ex• 

O Sr. Virgílio Távora- Que-muito horirou. 

0- Sr. José Lins - Obrigado. 

O Sr. Virgílio Távora- Então, sabe V. Ex•, nós já es
tamos, desculpe o termo, cansados, com ·a cabeça cheia 
mesmo, quando vêm nos dizer quais são os problemas 
no Npr_d~te. Nó~_só queremos uma coisa: recursos. E o 
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Presidente da Casa estâ rindo acol'ã, porque sabe que 
nosso problema é um único. São os Problemas que quan
do V. Ex• não estava e dizia, quand_O Superintendente da 
SUDENE; me dêem recursos. Poi~ bem, é isso de que 
nós precisamos para o Norte e Noi'deste. Abrimos mão 
dessas prioridades. Dêem·nos os ~ecursos. 

O Sr. José Lins - Permite V . .-Ex' um aparte? 

O SR. ODAOR SOARES-:- Permitirei já, nobre Se
nador. 

V. Ex.' verifica, nobre Senador YirgílioTávora, que é o 
próprio Ministra quem diz textu~lmente. t verdade tam
bém que o_ orçamento da SUDAM, em 1985, é muito 
pobre ein termos reais, inferior a que já teve no passado. 
Então, quando a gente constata,' que a proposta de 1986, 
comparada com a de 85, implica num aumento real sig
nificativo de 150%, parece "que,h SUDAM foi bem con-
templada. · 

.. Mas acontece que a base ê fnuito ruim", diz o Minis
tro. A constatação filial, portahto, é a de que os recursos 
previstos para 86, realmente, s~o insuficíentes para que a 
SUDAM cumpra suas obrigáções para com a Amazô-
nia. i · 

Agora, o grave de tudo é q"ue isto foi dito, está sendo 
dito pelo Ministro responsáyel pelos organismos regio
nais, é o Ministro de Desen}lolvimento Regional quem 
estã dizendo isso. Parece até Que o Ministro Costa Couto 
não tem nada que ver com 9 Gover_nó, parece que ele é 
atê um mero espectador da: rea1idadé brasileira, parece 
até que ele não está incl~doj não faz parte, não integra o 
GovernÇ). Essaê que é a noSsa preocupação. Quer dizer, 
um Ministro do Governo, tesponsâvel pelo desenvolvi
mento regional, numa entrevista de página inteira, con
fessa que. a SUD~M teve.~olseu orçamento cortado, que 
os recursos são insuficient , que a SUDAM não tem 
meios para dar resposta à roblemática amazônica. 

O _Sr. José Lins - Per ite V. Ex• um aparte? 
I 

O SR. ODAOR SOAR'Es - Co-ncedo o aparte ao 
Senador José Lins. _ ) 

O Sr. José Lins- Senadior Odacir Soares, V. Ex• sabe 
que o Ministro fez esse cbmentário, porque ele deseja 
mais recursos, mas ele taritbêm disse a V. Ex• ou à im
prensa, através da entrevis,la, que a SUDAM estâ autori
zada a elaborar plano, oUvindo o povo. 

Agora, o que me caus~ estranheza ... 

O SR. ODACIR SOARES- O Ministro quer qtie se
estabeleça uma nova disÇussão para que no Orçamento 
de 1987... ,' 

O Sr. José Llns- de 1986. 

O SR. ODAOR SO~RES- De 1987. O de 1986 jâ _ 
foi aprovado... ! 

O Sr. José Lins -)Acho que V. Ex• está enganado. 

O SR. ODACIR S.OARES -- ... para que no Orça
mento de 87; a ser disCutido pelO COngresso em 86, dessa 
discussão possa resultar recursos suficientes para a Ama
zônia, mas só para /37. 

O Sr. José Lins-/- V. Ex• está enganado. O plano terâ 
início em 86, isso leU~ pOSsO garantir: -

O SR. ODArili SOARES- O plano, mas os recur
sos do plano p~{a86 já estão consigandos no orçamento 
que acabou de _ser discutido no Congresso. 

O Sr. José Llns - Mas- o que me causa estranheza, 
nobre Senador, é que os nobres Senadores Virgílio Távo
ra e César Cais não querem que as novas soluções para 
os velhos problemas seja discutidas com o povo. Tenho a 
impressão de que o .. uso do cachimbo fez a boca torta". 
Eu, pelo menos, mudei bastante, já não aceito, nesta é
poca de abertura, ... 

O SR. ODACIR SOARES- V. Ex• está. consertando 
a "boca". 

O Sr. José Lins - ... -esses planos trancados. Já que 
não acertamos, pelo menos vamos ouvir o povo. 

O Sr. Virgi1io Távora - Eminen-te Senador, ninguém 
qUer saber disso. O -que qUeieiiios saber é se a Reforma 
Agrária foi para o Conselho de Segurança Nacional e 
que não estãO-dando dinheiro nem para uma regíão, nem 
para outra. Isso ê a verdade. Nínguém pode esconder o 
sol com a peneira. 
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O Sr. José Lins- Os problemas, nobre Senador Oda· 
cir Soares, independem do povo e do analista, mas asso
luções dependem do povo. 

O Sr. Virgílio Távora- Ninguêm está contra o povo 
serouvTdo. As soluções atêjáse sabe hã quanto tempo ... 

O Sr. J_osé Lins- Vamos consultar os p~r_lamel]tar~s 
e o povo. Agora, acho sadio consultar o povo da Amazô
nia sobre as soluções dos seus problemas, que são conhe
cidos. Mas o que me estranhou mais é que o Senador 
Virgílio Távora reclama uma atitude do Governo minis
teril do Senador César Cais. Ora, o Senador era Ministro 

·das Minas e Energia, responsável pela obra da eclusa e, 
portanto, deveria ele, agora, responder porque esse di
nheiro faltou. 

O Sr. Virgtlio Távora - Porque, justamente, agora 
que ele foí retirado, e isso foi levantado aqui em ple
nário, e o eminente representante do Maranhão, se V. 
Ex• quer seu nome, disse claramente. 

O Sr. José Lins ---Já disse a V. Ex• que a progra
mação está sendo e_labQ~:_ad_a_e_ que o povo da Amazônia 
vai poder escolher o que fazer na sua região. 

O SR. ODAOR SOARES- Mas opovo_daAmazô
hia prefere, neste momento, nobre Senador, que as obras 
sejam iniciadas, prefere ter recurs_os~ 

O Sr. José Lins- t claro que prefere. 

O SR. ODACIR SOARES -_0 povo da Amazônia, 
ao contrário de V. Ex', não tem a mesma paciência de V. 
Ex'. que não está preocupado c_omos problemas do Nor
deste. Para V, Ex•, os problemas do Nordeste podem co
meçar a ser resolvidos em 1987, mas para nós da Amazô
nia preferíamos que eles já estivessem sendo resolvidos, 

O Sr. José Lins - Se Deus quiser e se começar em 
1986, eu estarei muito satisfeito, Mas os programas so
ciais, V. Ex• sabe que já iniciaram. Os programas de me
renda, de alimentação, de emprego já começaram. E V. 
Ex• não vai querer que tudo se faça de uma vez num Go- _ 
verno que recebeu o País praticamente numa situação de 
extrema dificuldade. 

O SR. ODAOR SOARES-- f: que V. Ex~ é mais pa-
ciente. - -- -

O Sr. Virgr1io Távora- Eminente "Senador, a situação 
defendida por V. Ex•, junto com ... 

O Sr. José Lins- Eu defendo a participação do povo, 
já que não acertamos na indicação de soluções. E acho 
que se tudo for programado para o ano que vem e se os 
recursos saírem, pelo menos, nós estaremos abrindo uma 
era nova. 

O SR. ODACIR SOARES - A nossa divergência é 
quanto à operacionalidade. V. Ex~ tem paciência e nós 
preferimos não tê-la. 

O Sr. José Lins - Eu n~o tenho paciência, mas sei, 
pelo menos, esperar que o Governo, enfrentando dificul
dades, estã com a melhor boa vontade. 

O Sr. César Cais - Nobre Senador, por ter sido -cita
do, eu queria dar um esclarecimento. 

O SR. ODACIR SOARES- Concedo o aparte ao 
nobre Senador César Cais. 

O Sr. César Cais - O nobre Senador Josa_Lin_s, eu 
creio quejã no fim do mandato, ainda não notou que as 
obras das eclusas são do Ministério dos Transportes e 
não do Ministério das Minas e Energia-. Tenho a impres
são de que ele pensa"' 

O Sr. José Uns- A obra é do Ministéi'io de V. Ex~. 
não- sei da responsabilidade, porque a obra ê do Governo 
de V~Ex• 

O Sr. César Cais - Eu ouvi calado, nobre Senador 
José Lins, agora permita que eu diga. Tenho a impressão 
de que ele pensa que o Ministério das Minas e Energia, 
por ser tão amplo, já incorporou a PORTOBRÁS, e eu 
acredito que, um dia desses, ele vai notar isSo. Mas na 
realidade, a verba foi cortada agora. Ela vinha, é claro, 
numa fase muito lenta, mas a PORTOB;RÃS ainda é do __ _ 
Ministério dos TranspOrtes_. 

O Sr. Alcides Saldanha- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ODACIR SOARES - Concedo o aparte ao 
nobre Senador Alcides Saldanha. 

O Sr. Alcides Saldanha- Senador Odacir Soares, eu 
sou do Sul e e vou começar_ a entrar em uma seara na 
qual posso-Uté pisar em falsO, porque estou v_endo os Se
nad_ores do Norte_ e do No_rdest_e porfiando e·ntre si pelo 
pt'õblema das verbas. Eu só tinha a perguntar a V. Ex• e 
aos ilustres Senadores Virgílio Tá vara e César Cais se 
esse perder de paciência com os problemas do Norte e do 
Nordeste só agora, de março para cá, ou se toda essa 
niise::in-Seeõe~ qu:e=oes-tâ-montada, de que o Nordeste é 
apenàS prioridade verbal, também se refere aos Gover
nos passados, que V. Ex•s defendiam, ou se esses Gover
nOs esfaVam atendendo, prioritariamente, o Nordeste, de 
forma a satisfazer os ilustres Senadores. 

O.Sr. Virgílio Távora- Se ele está me citando, deixe
me responder, simplesmente. E não todos os Governa
dores'do Nordeste, inas foi com o Presidente da Repúbli
ca, João Baptista Figueir_edo, quando roi ao Conselho 
Deliberativo da SUDENE, numa mui procl~ada via
gem que foi dito claramente: "Estamos cansadíssimos 
das prioridades do Nordeste". É só V. Ex• vê as diferen
_tes atas da SUDENE que constam do Congresso Nacio-

-- nal, as mesmíssimas coisas. Mas não estamos cansados, 
não s6 do tempo do Figueire_do_não, estamos cansados já 
·desde o fmpério,-de quando vêm estas tais prioridades. 

O-Sr. Alcides Saldanha- Está bom. No Império eu 
não era ainda nascido ... 

O -~~!_y_irg!!io T!!!!'.ra_ :_-::-:~_Nem nós. 

O Sr. Alcides Salditnha- Se nasceu agora, ou se já vi~ 
nha de algum tempo, V. Ex• já esclareceu. --

~_O _$r_. V_irgílio Távora- Não ê só de agora não, e nem 
e.sta.mºs_d_i_z~ndo que__i de __ ~gora. 

O Sr. Alcides Saldanha_~ .~ntão, ~timo. 

OSR. VIRGIUOTÁVORA- Nem afirmamosqueé 
de agora. _Agora é que justamente- e sem fazer jogo de 
palavras - agora é que justamente se apresenta como 
uma alvorada de nova vida, novas esperanças para o 
povo brasjleiro, muito bem, nós temos o direito também 
de ter .uma parte dessa so_nhwia f~Hcidade geral de todos. 

o";sr. AICides Sahlinh"a..:: Jâ qUe esperaram 2o ilnos
com tanto otimismo, o que é_esperar mais alguns meses 
agora, ·senador'?~Tiveram tantO otimis[no parã esperar 
essris70ãnos, mais alguns meses não há de fazer tanti:!._di-_ 
feiençà~aSshii: .. --- - - - - · 

-0 Sr •. VirgHio Távora --Apenas nós estamos vendo 
que os atas não estão correspondendo àquelas espe
ranças-, 

- O SR. ODACIR SOARES --O nobre Senador do 
Rio-ararfde do Sul está falando de barriga cheia, porque 
nós recentemente aprovamos aqui, contra todo o interes
se nacional, a criação do Banco Meridional que está sen
do presidido peJo-·ex~aovCrnador Sí':!Val GUaielli. 

O Sr. Alcides Saldanha- V. Ex• se refere a todo o Se-
nadO, porque foi aprovado por sua maioria absoluta. 

-- Q~S~~-m».Atm_~Q_AJP,;S- M!l_S .v. ~~·~QqlQ..~Q~ 
mern do Rio Grande do Sul, está fu-ndado, naturalmente, 
numa posição muito a càvaleiro. 

O Sr. Alcides Saldanha- E com uma diferença, Ex~. 
O Rio Grande do Sul disse e vai fazer: devolverá tostão 
por__!_Q_gà_Q__Qp_q\-l~ __ _!he____[QLeffi_pr~s_tado~_~guarde e verâ, 
nobre Senador. 

Q"SR. ODAÇIR SQA,,R:E$_- V, Ex• está com_a_ m_es· 
ma paCiência -do nob-re -senador JOSE Lins. - -- -- -~-

0 Sr. Alcides Saldanha --A não ser qUe V. Ex' seja 
daqueles que participam da idéia de que o Rio Grande 
do Sul não é Brasil, também. 

O SR. ODACffi SOARES- Não! Ao contrário, tan
to é que nôs aprovamos aquele absurdo. 

_O::_Sr: AICidfs--Sald&nhQ --E-nl ten"do aprOvado, não 
dey_er_ja_ s_e__qiJ.t,üxar, Senador. 

_Q $_R. OP_~Ç_IR_~AªES- ~rossigo, Sr. ~r_~id~nte. 

Outubro deJ985 

Pinalmente, S~. Presidente e Srs. Senadores, desejo 
deter-me no Banco da Amazônía SfA, por todos conhe
cidos como BABA, responsável que deveria ser- eu dis
se deveria ser - pelo fomento da Região A~azônica, 
mas que está amarrado, de mãos atadas, de pés presos, 
sem poder desenvolver seus programas, sem poder aten
der aos pleitos das classes produtoras da região e, pior 
do que tudo, agora sem poder cumprir com as suas obri
gações até de pagar compromissos assumidos. 

Como presidente do Banco da Amazônia estâ um ho
mem _dinâmico, competente e sérío, que tem pugnado 
bravamente junto ao Governo Federal para que o BASA 
recupere o espaço perdido no mercado financeiro nos úl
timos oito anos, devido à absoluta falta de recursos. 
Refiro-me ao Presidente Dclile Guerra de Macedo, que 

-tem-lutado pelo desenvolvimento sócio-econômic_o da 
Amazônia, para diminuir os prejuízos incalculáveis que 
se causam àquela imensa e rica região. 

Entre I 976 e 1984, o total das operações do BASA 
reduziu-se de Cr$ 3 trilhões e 100 bilhões para Cr$ 2 tri
lhões e 500 bilhões, valores corrigidos em junho de 85. 

Tal situação é fruto de vários fatores acumulados, bas
tando !Uencionar que, mais de20 anos após a entrada em 
vigor da Lei n~' 4.595, de 31 de dezembro de 1964- a 
chamada "~i da Reforma Bancária"- ainda permane
ce indefinida, pelo Banco Central, a regulamentação que 
deveria orientar a ação dos bancos regionais de desen
volvimento, como é o BASA, a fim de habilitá-los ao 
exercício de suas funções em, pelo menos, igualdade de 
condições c-om a rede privada. 

Vou mencionar, Sr. Presidente, Srs. Senadores, algurts 
do& prejuízos quees_sa indefinição está causando. Indefi
ilíÇãO :que POderia s_er efetivamente corrigída pela Nova 
República, na hora em que deixarem o tom discursivo 
das intervenções que fazem nas entrevistas e nas reuM 
niões: 
--=Perda de concorrência na captação-de depósitos Vo

luntá_rios jun~o ao público, pela falta de mecanismos 
compensatórios para oferecer à clientela; 

-redução dos depósitos de incentivos fiscais, em per
centual cada vez maior, de ano para ano; 

-diminuição progressiva dos depósitos do Tesouro 
Nacional; 

-necessidade de utilizar, mais amplamente, recursos 
captados no exterior, através da Resolução n~' 63, do 
Banco Central do Brasil; 

--ampliação da tomada de recursos mediante repasse 
de entidades oficiais como BNDES, BNH, FINAME e 
outras, cuja rentabilidade é a menor do mercado, con
quanto o risco operacional seja inteiramente o banco. 
Esta prática forçada determinou o agravamento dos cus
tos financ_eiros e, conseqUentemente, uma queda subs
tancial da rentabilidade, além de serffssimos problemas 
de liquidez. 

Temos acompanhado atentamente a deterioração a 
que está submetido o Banco da Amazônia. E mais aten
tamente a incapacidade dos que preconizavam soluções 
imediatas _e urgentes para tirar o banco da situação em 
que, como eles mesmos diziam, o BASA se encontrava. 
Não é por falta de luta dos homens e políticos da Ama
zônia e mesmo do atual presidente do BASA junto ao 
Ministério do Interior, à SEPLAN, ao Minístêrio da Fa
zenda, ao Banco Central. Mas por falta de entrosamen
to, de determinação, de firmeza no sentido de resolver, 
de fato, o grave problema em que vive o BASA, agrava
do a cada dia que passa. 

Além das dificuldades que se abaterafn sobre a ec_onÕ
mia nacional como um todo, o BASA vem .arcando com 
sucessivos pagamentos de juros e prestações não honra
dos pelos tomadores, cuja maioria é c - 5tifuíaa p-Or go
vernos estaduais e empresas estatais. Isto porque o 
BASA é o intermediário de financiamentOs -tomados no 

- exterior. Essa sangria de recursos levou o BASA a para
lisar, praticamente, suas operações. 

Vejamos a medida do prejuízo causado à região por 
esta situação angustiante: 

De 1978 a junho de 1985, os firianciamentos rurais 
caíram de Cr$ 652,8 bilhões para Cr$ 123,9 bilhões, de
crescendo 81 por cento em termos reais. 

A.s aplicações em crédito industrial reduziram-se, no 
mesmo período, de CrS 603,1 bilhões para Cr$ 522,8 bi
lhões, c_ol!l l!~m~ __ decréscimo de 23%. 
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O saldo dos financiamentos às atlVidades comerciais 
caiu de Cr$ 1,5 trilhào para Cr$ 168.4 bilhões, caindo 90 
por cento em termos reais. 

Em meio a tantas dificUldades, é natural que o balanço 
referente ao primeiro semestre deste ano não poderia ex
pressar um quadro positivo. Ele fechou com o prejuíZO 
de Cr$ 144,9 bilhões, causando desvantagens aos acio
nistas e imensa frustração em toda a Região Amazónica, 
onde o BASA funciona como a grande alavanca do de
senvolvimento. 

Para reduzir esses prejuízos, pilra diminuir eSse clima 
de terrível depressão que se abate sobre os beneficiários 
em potencial do BASA, para amenizar o sofrimento de
corrente da falta de efetiva participaÇão do Banco da 
Amazônia na região, soubemos que a diretoria atual to
mou algumas medidas internas, como primeiro pã.sSo 
para o soerguimento do Banco. Para tanto, contou com 
a participação valiosa e determinada de seus funciO~ 
nários. Isto, porém, foi apenas o primeir-o passo. O se
gundo e decisivo passo- digo: DE --CI- SI- VO
depende de providências do Governo Federal, as -quais já 
foram indicadas às diversas autoridades da área 
econômico-financeira do GovernO, mas qüe atê agOra 
não tiveram Conseqüência. Quais são essas medidas? 
Passo ·a enunciá-las: 

1. Tornar o BASA depositário dos recursos financei
ros federais destinados à região, atuando como agente fi
nanceiro de todos os órgãos federais sediados ou com 
atividades na Amazônia. - - -

2-.. Autorização para operar com todos os instrumen
tos de captação de recursos populares, como CDB, Pou
pança, open market e overnight. 

3. Defmição, pelo Banco Central, das funções do 
BASA como banco de desenVOfviffiento e banco comer
cial, assegurando-lhe fontes de recursos _estáveis p"ara
exe9Utar programas de crédilo_especializado compatíveis 
com o '"custo amazônico do desenvolvimento". 

4. Restabelecimento do destaque do percentual de 4 
por cento da arrecadação do Imposto sobre Operações 
de Crédito Rural (ex-IOF, hoje IOC) para o BASA, a 
fim de atender a programas de crédito rural industrial e 
infra-estrutura!, bem como para formar contrapartida 
necessária à tomada de recursos externos em condições 
vantajosas de custos. 

5. A porte imediato de Cr$ 500 bilhões para elevação 
do capital do BASA visando i, com isto, neUtralizai' o 
efeito de débitos vencidos e sem perspectivas de recebi
mento a curto prazo, em operações realizadas com go
vernos de Estados, prefeituras municipais e entidades es
tatais federais. 

6. Autorização para emitir açõeS prererenciais- ao 
portador, nos lilnites da legislação vigente. 

7. Autorização para que o Banco do Brasil assuma 
os compromissos financeiros dos Estados e das EstataiS 
do Governo Federal, advindes da contratação_ de em
préstimos via Resolução 63, repondo a capacidade finan
ceira do BASA, afetada pela situação de anormalidade 
desses empréstimos. 

8. Destaque de 20 por cento do PIN/PROTERRA e 
5 por cento do FINSOCIAL para a constituição de um 
Fundo a ser operado pelo BASA e Pelo BNB para finan
ciamento às micras e pequenas empresas do Norte e do 
Nordeste. 

9. Autorização para utilizar os dividendos devidos à 
União em aumeotos do capital social d_o banco. 

10. Revisão do atual siStema-de liberaÇão dos recur
sos advindos do PlN/PROTERRA, no sentido de con
seguir uma permanência_de 20 por cento deles no BASA 
e no Banco do Nordeste, a fim de evitar os atuais dese
quilíbrios de caixa. 

11. Permissão para ci'ía:r· Subsidiãriit.S-de leasing, se
guros, turismo e outros, em igii3ldade de c_o_ndições com 
os grandes conglomerados financeiros em afiVidades no 
País. 

12. Credenciamento do banco como agente financei
ro único da SUDECO na Amazônia Legal. 

Estas medidas, Senhor Presidente, SC:nhores Senado
res,- são fundamentais para o equilíbrio financeiro do 
Banco da Amazônia. Sem elas o Barrco -não- terá con
dições de vencer esta etapa difícil de sua existência e com 
toda certeza, soçobrará, deixando em seu rastro reper-
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cussões ne&ativas ein toda a Amazônia e no mercado de 
capítais. pois cerca de 75 mil acionistas privados partici
pam ·de seu Capital. 

Senhor Presidente, Senhores Senadores: 
Para conclÜir_é louvável a boa vontade do Ministro do 

Interior, Ronaldo Costa Couto. ~ meritória a preocu
pação de S. Ex~ com o desenvolviniento regional. ~com 
esperança que estamos ouvindo e lendo palavras bem 
concatenadas, bonitas e estimulantes. 

Mas a hora é ·de ação. O elenco de problemas está aí. 
As-medidas propostas como solução estão aí. A realida
de precisa ser atacada de frente, com determinação, para 
haver eficácia. Não basta boa vontade. Não basta a 
preocupçãõ caril a Amazonia, se tudo isto não sair da__ re
tórica, se tudo isto não ultrapassar a demagogia dos pa
lanques. Caso contrário, as nossas esperanças, com a do 
povo e dos estados representamos nesta Casa, se esvai
rão. 

A Região Norte precisa ser diferenciada. Mas diferen
ciada a favor. A-Região Norte exige isto deste País, que 
larilerifalvelmente na Nova República só lhe tem feito 
promessas. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente e Srs. senado
res. (Muito bem!) 

o' SR. PRESID~NTE (João LobQL~ Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (RJ. Pronuncia o se· 
guinte disCurso. -sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te; Srs. Senadores: 

Registro a passagem, hoje, do Dia Nacional do Verea
dor, objeto da Lei n"' 7.111; -de ZO de julho de 1984. 

Todos nos que fazemos politica sabemos o que repre
senta a participação do vereador na vida política na-Cío~ 
nal, sabemos do esforço, da presença da atividade, dos 
sacrificios que o exercício do mandato de vereador traz a 
quem exerce e é justo, pois, que no Dia Nacional do V e
reactor seja feitci, ileSta Casa, um registro desse-esforço e 
dessa colaboração. 

Dos que chegam ao Senado Federal, muitos iniciaram 
sua carreira como vereador e trouxeram de lã a experiên
cia do conta to com o povo, das aflições e das angustias e 
há ainda aqueles que, como eu, não tiveram a possibili
dade de integrar uma Câmara Municipal, mas que, pelo 
convívio _com _os __ ll!l_e_~a exercerc_em ou a têm exercido ne~
ses anos todos, se contaminou daquele espírito de vivên~ 
cia com os dramas de cada municfp"iõ, que são interpre
tados na tribuna, nas ruas, nos comícios, pelos legislado
res que iniciam nas cidades a sua peregrinação por essa 
ârdua carreira política~ 

o··sr~--JOSê-Liils- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO - Com_ muita honra. 

O Sr. JoSé-Lins- Nobre Senador Nelson Ca(il-eirõ, 
quero me solidarizar com V. Ex•, em nome do PFL, pela 
homenagem que presta, hoje, aos vereadores do Brasil. 
São eles, realmente, o sustentáculo, a base de toda a for
-mação da política n3i:icinal. São eles que convivem com 
o povo; são eles que sentem os problemas da comunida
de e são os- melhores intérpreteS dos anseios das popu
lações, principalmente das pequenas cidades do interior. 
V. Ex', certamente, tem visto o·quanto os vereadores têm 
se tO-rnado uma- força viva, no País; os co-ngressos (j_ue 
têm realizado, os debates dos problemas das suas comu
nidades têm trazido contribuições extraordinârias à lim
pidez da pOlítica e à orientaçã-o-dos partidos e dos pàrra~ 
mentares que, riluifaS-Vezes, são por eles eleitos para vir 
representar o povo, nesta Casa congressual. Quero, em 
nome do meu Partido, congratular-me com V. Ex• ele
var, através do seu discurso, a nossa palavra de so_ljdarie
-aaae a esta classe política- que, ceiümente, é a responsá
vel pela formalização das políticas nacionais que melhor 
traduzem os anseios do povo brasileiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO- Agradeço a V. Ex• 
pela contribuição que traz a essas breves palavras que 
aqui queria proferir", ·em h-omenagem a essa numerosa-e 
eficiente plêiade de homens públicos que sentem a sua ci
dade, o seu município e, muitas vezes, se eilcontram im
potentes para obter os recursos e os meios para atender 
aos reclamos de suas populações. 

O Sr. Alberto Silva - P"ermite V. Ex• um aparte? 
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O SR. NELSON CARNEIRO - Com muita honra, 
nobre Senador Alberto Silva. 

O Sr. Alberto Silva- Nobre Senador Nelson Carnei
ro, V. Ex!-, nesta Casa, é um defensor intransigente em 
inúmeras questões que dizem respeito à sociedade brasi
leira. Não é à toa que V. Ex• lutou tantos anos pelo 
problema do divórcio. Fora dele, outras, inúmeras ques
tões. Aqui vemos, todo dia, emendas e defesas de V. Ex• 
no intereSSe da sociédade Ora.Sileira, como um todo. E Os 
vereadores, V. Ex• não deixou de lado; não é a primeira 
vez que V. Ex• trata deste assunto aqui. Quero aprovei
tar a oportunidade para, em nome do meu Partido, que 
represento nesta tarde, aqui no Plenário, hipotecar nossa 
solidariedade à homenagem que V. Ex• faz ao vereador e 
eu, particularmente, que comecei minha carreira políti
Ca~ não -como vereador, mas como prefeito duas vezes, 
da minha cidade e, -como tal, lidei muito ·com os vereado
res e sei que V. Ex• tem toda razãO quando, nesta tarde, 
presta esta homenagem mais do que merecida. Eles são 
reã.Imente a base da comunidade, a célula é o município e 
eles são, a célula da classe política lá embaixo. Eles é que 
realmente recolhem da opinião pública na sua menor di
mensão, lá na comuna do interior, as aspirações do povo 
do interior, que não tem nenhuma outra maneira de che
gar até à Nação, senão através da palavra do vereador 
que, agora, de uns anos para cá, tem feito congressos, os 
mais expressivos, em todo o País. Quero parabenizar V. 
Ex• ao tempo em que peço que íncorpore ao seu discurso 
essa nossa solidariedade, do meu Partido e meu próprio. 

O SR. NELSON CARNEIRO- Agradeço a V. Ex•, 
porque hoje, como dizia, é o Dia Nacional do Vereador. 
Pela primeira vez se comemora esta data, já que a lei foi 
promulgada em 1984. Portanto, é o primeiro ano. No dia 
1"' de outubro de 1984 foi lembrada, mas o primeiro ano 
em que, realment~. se reverencia os vereadores pelo tra
balho que fazem, pela contribuição que trazem, é exala
mente hoje.--Daí a minha intervenção. 

Nem sempre o Congresso Nacional tem sido sensível 
às justas aspirações dos Vereadores. V árias projetas que 
lhe assegurariam melhores recursos para atender as po
pulações que lhes batem constantemente às portas, recla
mando sua ajuda, até financeira, têm sido rechaçados. 

Mas, ainda agora, o Senado irá apreciar um projeto 
aprovado pela Câmara, do nobre Deputado Siqueira 
Campos, e que tenDO a honra de ser Relator na Comis
são de ConstituiçãO-e Justiça, que introduz alterações no 
Decreto-lei n~" 201, de 27 de feve(eiro de 1967, que trata 
das responsabilidades dos Prefeitos e Vereadores, dis
pondo sobre a maior proteçào dos mandatos legislativos 
dos Vereadores. Como se sabe, os Vereadores não con~ 
tam com as imunidades, nem nos seus municípios, e, a 
cada dia, vemos a notícia de que os vereadores tiveram 
cassados os seus mandatos, muitas vezes por divergên
cias com a Mesa da Câmara e, outras, por omissão ou 
por equívoco dos Presidentes dessas Casas. O projeto Si
queira Campos tenta modificar ou disciplinar a ação das 
mesas das câmaras, para assegurar uma fixação de res
ponsabilidades com a maior proteção do mandato legis
la.tivo dos vereadores. 

Neste momento, Sr. Presidente, acredito interpretar o 
sentimento de todos os homens públicos que sabem que 
ninguêm nasce rio-~stado, ninguém nasce na União, to
dos nós nascemos no Municfpio. Quero interpretar, 
lembrando aquele homem com quem aqui comec!i mi
nha vida pública, José Joaquim Seabra, homem público 
de larga carreira, Deputado várias vezes, Senador, duas 
vezes, Ministro de Estado, duas vezes Governador do 
Estado da Bahia~- foi, depois, Vereador na Câmara Mu
nicipal do Rio de Janeiro até que, em 1930, veio a Revo
lução e, em 1933, se elegeu, outra vez,, à Assembléia 
Constituinte. 

Ao recordar os vereadores brasileiros nesta data, re
cordo quantos iniciaram suajornadã:-ou participaram da, 
política municipal, exercendo o mandato de vereador,-' 
certo de que eles continuarão a ser os colaboradores in
dispensáveis, os guias vigilantes, os atentos defensores 
dos interesses .muniCipais. (Muito bem!) · · 

Outro assunto que gostaria de tratar versa sobre os 
problemas profissionais enfrentados pelos Tepnólogos, -
que, anteriormente, eram chamados Engenheiros de 
Operações e tiveram o seu status profissional reconheci
do pela Resolução n~" 218, de 28 de junho de 19_}3, do 
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Conselho Federal de Engenheria,_Arquiletura e Agrono- tares Irrigados no Nordeste", com realismo e competên-
mia, têm merecido a_ atenção de centenas de missívas q-Ue cía;·apOiâdo nas experiências das áreas pioneiras de irri-
nos procuram. de vários_ Estados cio -~tÚS. ~.-_B:as!~_A9~ ·~.12'~jet<? Chapéu ~e Couro" que está sendo 

Embora o salário minimó profissioiJ.ãl 5fo Tecnólogo executado, em ""Ser_glpe. - - - -
seja idêntico ao do Engenheiro de Operação, nos termos -Além disso, o -Governador João Alves Filho deJ.!lons-
do art. 4~' do Decreto-lei n~> 241_, di-19b7; oS_TecnóJQgos_ _ trou a viabilidade do Nordeste, baseada no seu extraor-. 
encontram sérias dificuldades no mercado de trabalho, :di!liçJO~-@~i:r:t~!~_rifi'i~~ayet, ~ujo aproveitamento. a curto 
no que tange a questões salariais; bem como_ de referên~- pra-iD."POderá transrõrlná~lo -em um vasto -Celeiro de pro-
da às atribuições, ao reconhecimento e à regulamen- duçãOOe alinletltos~--
tação. Estas.duas_ palestras são documentõs da maior impor-

Essa profissão é neCessâria, pa~a a inu;rligaçã~ profis- -- tãn_CTh~-_pela densidade das informações que contêm, das 
sional em diferentes áreas ou JJã mesma" área, para aten- análises formuladas e propostas concretas no tocante à 
der à complexidade social crescente, bem como ap impe- irrigação, motivos pelos quais solicito sua incorporação 
rativo da qualificação superior, em se-tOres espetTficos. ão texto desta _suscint_a _comunicaçãO, corijunt«.merite 
No Brasil, os Tecnólogos atuam em âreas de En_g_enha- com a programação geral do Encontro. 
ria, Agropecuária, Arquitetura:, -CoopêtafivfSmo" e oU- -0 MlJi.hitr"ó R_onaldo Costa Couto, em seu pronuncia-
tras. Os cursos superiores respectivos foram criados nas menta, delineou as linhas básicas do desempenho do Mi-
regíões com maior necessidade do profissional, enquantõ nistério do Interior, e do Governo do Presidente José 
os currículõS, próprios e objetivós, implicaram num Sarney, acentuando as proporções do programa elabora~ 
maior aproveitamento dos profisSionais, durando -em do com vistas à irrigação de um milhão de hectares no 
torno de três anos, para râpida integração dos alunos na Nordeste que, efetivamente, representa um passo decisi-
comunidade. São cursos de graduação, como 05 tradicio- vo na escalada para a recuperação e o desenvolvimento 
nais e a mais nova das profissões inspirOu~seflo sucessO global da Região. 
verificado_t:m out~:o~ países, onde eles se denominam En- Com_esta.s bte_ves co_nsiderações, felicito o Engenheiro 
genheiros:- - - - José Reinaldo Carm~iro Tavares,_~lustre_Su~e~nte~dente-

São_ profissionaiS-voltados-ã-ãplicação prât1ca, nutnâ da SUDENE, o Doutor João Alves Filho, dinâmico Oe-
faixa verticii\, sobretudo ex.ec.utores. vernador de Sergipe~ pelo êxito das respectivas palestras, 

Desde o reconhecimeJltO __ (:los C:Ursos (Decretos 0,~'!> ao mesmo tempo em que me congratulo com o Ministro 
74.708, de 74; 81.412, de 78 e Portaria do MEC n9 358, de· Ronaldo Costa Couto pelo relevante serviço prestado ao 
1982) os Tecnólogos enfrentam problemas profissionais, Nordeste e ao Brasil ao promover o I Encontro Brasilei~ 
desde o conflito de atribuições com as do pessoal de nível rode Irrigação, em Brasília, e com o Pr_esidente José.Sar-
médio até a integração com a sOC.iedadt!! e. 0 merç;1çl_o_ d_e__ ney que tornou possível, através do Projeto Nordeste, a 
trabalho, no campo das questões salariars. -ex.eCfllíbilidade do programa de hum milhão de hectares 

Várias empresas estatais paUlistas mantém Tecnólogos Irrigados, -contribuição máXima do seu Governo -para 
com 'boa remuneração, o que não Qcorr_e oa.iniciativa -o d:senvolvi_mento e bem-estar das populações_nordesti-
privada. _ _ nas. 

Diante do exposto, uma nova regulamentação das 
atribuições profissionais para téc-niCos de 2~ grau 
evidencia-se necessária, para disciplinar o Setor, neces
sârio superar o desinteresse, para o assunto, do Sindicato 
dos Engenheiros, quando apenas a ASTEC-SP demons
tra intenções no sentido de solucionar os problemas da 
classe. 

Esperamos um tratamento justo para os Tecnólogos, 
através de nova regulamentação profissional, que atenda 
às suas justas reivindicações. _ _ __ 

Era o que tínha-mos a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
beml) 

O SR. PRESIDENTE (João Lobo) --Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Alfredo Campos. (Pausa.)_ 

S. Ex• não está presente. 
Cori.cect_Q __ a palavra ao nobre Senador Américo de_ Sou

za. (Pausa.) 
S. Ex~ não estâ presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Louriyal Bapti~~ _ 

ta. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS-SE. Pronun
cia o s.eguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senãdores: 

O Primeiro Encontro Brasileiro de Irrigação teve ini
cio, ontém, nesta capital, às 8:30 horas, sob a presidência 
do Ministro de Estado do Interior, Ronaldo Costa Cou~ 
to e deverá prosseguir até amanhã, dia 2 de outubro. das 
14:30 horas às 17:00 horas, quando serão apresentadas, 
para debate e aprovação, as sugestões e recomendações 
que constituirão o documento final _relativo aos traba
lhos. · -- -·--

No decorrer da sessão de ahert-Ufa ontem realizada, _ 
destacaram-se as palestras proferidas pelo Superinten
dente da SUDENE, Engenheiro José Reinaldo Garneiro 
Tavares, pelo Governador de Sergipe, João Alves Filho, 
e o pronunciamento do Ministro Ronaldo Costa Couto. 

A Nova Política de Desenvolvimento e o Plano de Irri
gação do Nordeste foi o tema da exposição do Superín: 
tendente da SUDENE, que fez uma primorosa ·análise 
desses problemas na multiplicidade dos seus aspectos, 
salientando as potencialidades da Região no concernente 
aos seus recursos hidroagrícolas, as bases, dimensões e 
perspectivas dos programas relativos à irriSãção de um 
milhão de hectares 1}0. Nordeste, dentro de cinco anos. 

Por sua vez, o Governador João Alves Filho abordou 
o tema fundamental do Encontro, .. Um milhão dCHCC-

'"DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO; 

!•ENCONTRO BRASILEIRO DE IRRIGAÇA.O 

Brasília, 30 de setembro/2 de outubro de 1985 

Prógiama 

Tema: "Um Milhão de Hectares Irrigados no Nordes~ 
-te'~ ---- -- - --

Dia 30 de setembrO: 
8:30 --Sessão Solene de Abertura 

Farão Palestras: 
--Superintendente da SUDENE 

- Dr. José Remaldo Carneiro Tavares 
-:-::._Gci_verna~C!~:di ~rgipe 
Dr. João __ Alves Filho 
----Ministro do Interior 
Dr.- R0flafdo-cosracouto-

~-t4:3o ~-15:15_-_Presidência da s;Ssão: Sec~~târio
Geral do MINTER, Dr. Maurício Vasconcelos. 

Palestra do Presidente da CODEVASF, Dr. Eliseu de 
Andrade Alves. 

15:15 - --1_5;45.- ~alestra do __ _Diretpr-Geral do 
DNOCS, D~- Uirandé Augusto Borges. 

. J~O_Q ___ ~~~q_.::-:-_P~~~trp._ Ço_ P_resi~~nte_ do_ IRQA, 
Dr_~ Carlos Maia do _ _Nascimento. - - - -

16:30- 17:00- Palestra do Diretor-Geral do DNOS, 
Dr. Vicente Cavalcante Fialho. 

17:00- .,.-----)7~30- Palestra do Diretor-Geral do RU~ 
-RALMINAS, Dr. Mário Ramos Vilela. -

- - Dia 1 de Outubro: 

08:30-09:00- Presidência da Sessão: S~cretário-G_~t~ 
do MINAGRI, Dr. Rubem Ilgenfritz da Silva. 

08:30-09:00- Palestra _do Presidente da EMBRAPA, 
Dr. Luiz Carlos PínliéirO Machado. -

09;_Q(bJO:OO_~ Palestfa_ do Coor~nador Nacional do 
PROVÁRZEAS/PROFIR, br:Sebistião JaJi:d~r_de Si~:~ 
queira. 

10:10-10:45- Palestra do Presidente da EMBRA
TER, Dr. Romeu Padilha de Figueiredo. 

1 "i :00-1T:31J_..:..._palestra do Presidente -da- CIBRA
ZEM, Dr. Fernando Craidy. 

11:30-12:00- Palesti-a -do Presiderite da CHESF, Dr. 
ÃnTomo Ferre1ra de Ohveira Britto. 
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14:30-15: I 5 ~Presidência da Sessão: Superintendente 
IPLAN, Dr. Francisco Vida! Luna. 

-'Palestra do Presidente do Banco do_ Brasil S/A, Dr. 
Ounillo Cãlazans de Magalhães. 

15:15.]_5:45- Palestra do Diretor Agrfcola do-Banco 
. Cen~ral do Brasil_, Dr. J-félio Ribeiro de Oliveira. 

16.:.00-16:30- Palestra do Presidente do Banco do 
Nordeste do Brasil -:- BNB, Dr. Carlos Mauro Cabral 
"Ben_evraes:--

fó:Jo:r7:00- Palestra do PreSidente do Banco Eco· 
nômico, Dr. Angelo Calmon de Sá. 

17:00-17:30- Palestra do Presidente da Companhia 
de. Financiamento da Produção - CFP, Dr. lgnacio 
Ma"mmana_.Netto. 

Dia 2 de Outubro: 
09:00-09:30- Presidência da Sessão: Presidente da 

ABID. Dr. José Reinaldo Carneirq Tavares 
-Palestra do Presidente da HIDROSERVICE, Dr. 

Henry Maksoud. 
09:30-lO:OO- Palestra do Pr_~idente da Andrade Gu

tierrez, Dr. Luiz de Mattos, 
10:00-10:30 --Palestra do Diretor Superintendente da 

ASBRASIL, Dr. Jurgen Fritz Strotbek. ___ _ 
10:45-11:15 -Palestra do Diretor da MAISA, Dr. 

André Gadelha. 
I 1:45-11:45 ~Palestra do Presidente da TECNOSAN 

ENGENHARIA SfA, Dr. Jório de Albuquerque Veiga. 
14:30- 17:00 ~ Presidência da Sessão: Secretário-Geral 

do MINTER, Dr. Maurício Vasconcelos. 
-=Apresentação das sugestões e recomendações do 

EncOntro para debate e __ aprovação, com vista ao docu
mento final a ser encaminhado à Comissão Interministe
ríal. 

17:00- Encerrramento. 

- . DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SENA
~DOR LOUR/VAL BAPTISTA 

MINIST~IO DO INTERIOR 
suPerintendência do Desenvolcimento do Nordeste 

A N.OYA POÜTICA DE DESENVOLVIMENTO 
E O PLANO DE IRRIGAÇÃO DO NORDESTE 

- - --ExposiÇãO do EngenheirO José Reinaldo Carnei
ro Tavares, Superintendente da SUDENE, por oca
sião do I Encontro Brasileiro de Irrigação, dia 30 de 
sete-fu.bi'O--de 1985, em Brasília- DF. 

SUMÁRIO 

I -A grande dívida social 
2- Desequilíbrio da econ9mia 
3,~ Reestruturação d_a base económica rural 
{::-:- ~se_~~-p~ogfaffiã de_lrrigação do nordeste-
5_- Po ntççialidades do riordeste 
S_J_~~-ç_yl]gs_~-i.dr~colas 
6 -AsPeCtoS írisiitlic1onais--

-- -o.r= Integração das ações regionais 
ô.2 _:_ -lii-íg-ação privada 
6.2.1 - Irrigação privada pontual 
6.22- Empresaríal 
6.3 -IrrigaÇão pública 
6.3.1"- Irrigação pública estadual 
6.3.2 ~ Irrigação pública federal 

I -A GRANDE DIVIDA SOCIAL 

A problemática social do Nordeste apresenta duas ca
racterísticas marcantes. A primeira refere-se à deSvanta
josa situação que desfuta no contexto nacional. Revela
da por qualquer indicador que se tome. 

Observe-se a esse respeito que, em 1980, apesar de vi
v~rem na R~gião_ ~0% d~ pop~tação do Brasil, a maioria_ 
dos indices_ nordes_tinos apresenta um hiato de mais de 
50% com reJação as demais regíões. Porquanto se encon
tram no Nordeste: 

--:-mais da metade (51%) dos analfabetos brasileiros 
corri maís d~ I O -ano_s; 

-quase metade das babita.çõ~ subnormaís do Brasil; 
~_quase 2/3 da população brasileira com déficit ca

lórico superior a 200 ·caLorias/dia; 
~quase metade dos trablhadores brasileiros com ren

dimento igual ou inferior a _um salário rriíi:tirilo; 
-quase metade dos trabalhad_ores brasileiros com 

rendimento igual ou inferior a meio salârio míilimo. 
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Sabe-se ainda que, no ano de 1980, a esperança média 
de vida do nordestino (52 anos) era inferior em 10 anos à 
média do habitante dQ_sudeste. 

É portanto, nesse espaço do território brasileiro que a 
dívida social, acumulada em períodos de crise ou de cres
cimento, assume maior dimensão ilo âmbito do País, 
configurando como que uma fratura social, devendo, 
por isso, ser encarada como desafio nacional. 

A segunda grave característica social do Nordeste é o 
problema da probreza absoluta, através da qual se revela 
um outro tipo de fratura social: uma alarmante desigual
dude no próprio ftiterior da sociedade nordestina. Isso 

~~n~~~=n~i~e~.n:o!~!~~~~~~:l~t~3s:0~o:;r~~~~:~ ~:~:~ 
de pequenos produtores rurais em situação de miséria. 
Neste sentido, de 1980, no Nordeste, 76% da População 
Econômica Ativa Percebiam renda média fg-uar ou infe.. 
rior a dois salários mínimos, sendo que 64% fecebiam até 
um salário mfnimo. A sob-remuneração generalízada 
atinge inclusive os ramos maiS-dinâmfccis dos setores se
cundário e terciário, onde mais da metãde dos trabalha
dores recebiam menos de dois salários rriúlilnos. 

O desemprego, hoje, na Região, atirige if:iãis de 500 mil 
pessoas, das quais 2/3 se enc-õrttram nas áreas· metropoli
tanas, o que, aliado ao contingente de subempregados, 
totaliza cerca do 5 milhões, com formando uma situação 
crítica que tenderá a se agravar caso não s-e resolvam os 
problemas que a cada dia se acumulam nas cidades. 

Significativã -parcela desses-problemas tem origem no 
campo, onde uma série de fatores contribui para a expul
são das populações rurais. Entre esses fatores, cabe des
tacar a extrema vulnerabilidade da produção agrfcola 
(particularmente no semi-áfido) e as transformações li
gadas à modernização e ao surgimento de atividades me
nos empregadores de mão-de--obra (pecuária, por-eXem
plo). Por outro lado, embora responsáveis por 79% da 
colheita de alimentos básicos (feijão, milho, arroz e man
dioca) e por mais da metade dos produtos de transfor
mação industria[ (com destaque para mamona, algodão, 
amendoim e fumo), os pequenos produtores pagam um 
alto custo social por essa produção, pois assumem todos 
os riscos inerentes à atividade agrícola e são desprotegi
dos social e economicamente, além de serem gravemente 
afetados por toda a problemâtica ligada à questão fun
diária. 

Esses processos reduzem, significativainente a cipaci
dade de retenção da população no campo e expulsam, 
para os centros urbanos regio-nais e para outras áreas do 
Pu is, grandes contingentes que a agropecuâria r??? não 
consegue absorver produtivamente. 

De fato, estudos recentes revelam que, se na década de 
sessenta saíram do Nordeste cerca de 1,3 milhão de pes
soas em direção a outras regiões, na década seguinte a 
emigração compreendeu cerca de 2 milhões de nordesti
nos. Além disto, segundo o Censo Demog-ráfico, na últi
ma década suíram dos quadros rurais 4,3 milhões de pes
soas das quais cerca da metade foi absorvida pelo meio 
urbano nordestino. 

O acelerado processo de modernização e os moldes em 
que este se vem configurando, contribui para a perda das 
referências culturais das populações, na medida em que 
tem provocado sua desarticulação sócío-econômica, 
restringindo-lhes as possibilidades de sobrevivência, par
ticularmente no que se refere às suas camadas populares. 

Os crescentes fluxos migratórios que superlotam as ci
dudes, sem uma correspondente incorporação produtiva 
da força de trabalho, tem provocado, juntamente com a 
insuficien-te base económica da Região, um crescimento 
urbano artificial, com aumento da pobreza e da margi
nalidade. Nos últimos vinte anos, o segmento produtivo 
urbano foi responsável pela absorção de mais de 80% do 
aumento da população económica ativa, tornando, por
tanto, bastante claro o papel que a economia urbana 
vem desempenhando no mercado de trabalho regional. 
Mas é importante considerar que esse crescimento da 
ocupação urbana tem ocorrido predominantemente, sob_ 
as formas de subutilização e sub-remuneraçào da forma 
de trabalho, nas quais as atividades ''informais", disse
minadas em quase todos os ramos da indústria e dos ser
viços, assumem papel importante na s~brevivência da 
população, com todas as suas características que, em ge
ral, se confundem com situações de extrema probreza, 
ou melhor, de exclusão económica, sócio-politica e cul
tural. 

Dentro desse grave quadro urbano, deve-se levar em 
conta que, pelas projeções do crescimento poptilacional, 

__ até_ o final do século, cerca de 17 milhões de pessoas se 
somarão à população nordestina, qu_e~ em 1980, era de 
35 milhões de habitantes. Esse acréscimo deverã ser pre
dominantemente dirigido para as cidades. 

2-DESEQU(LlBR!O DA ECONOMIA 

Para qualquer estudioso dos problemas do Nordeste 
evidencia-se o grande desequilíbrio de sua economia, 
onde o setor agropecuârio com sua baixíssima produtivi
dude e o alto risco existente atualmente não cumpre o 
seu papel de base na economia e de estabilizador e sus
tentador dos setores industrial e de serviços. Assim quase 

__&)% da população rural nordestina recebe menos de 1 
(um) salário mínimo, não consegue produzir seu alto 
sustento e impera a desnutrição formadora de uma sub
raça na região. 

O setor industrial modernizado e dinâmico se ressente 
de um mercado interno que permita sua rápida expan
são. 

Tal situação é permari<mte? Esgotamos todas <!S possi-
bilidades de desenvolvermos essa regiãO? ---

Felizmente não. Na verdade, na área rural, quase nada 
fizemos, em favOr do Nordeste. Praticamos, desde re
lações de posse da terra e de trabalho, inadimissíveis em 
um País civilizado, assim como práticas ruraiS atrasadas, 
deficientes, improduttvas, quase sem nenhum avanço 
tecnológico ~portante, a não _serem ár:eas úmidas e res-
tritas. -

Entre estas tecnologias, estâ a irrigação, adequado ins
trumento de desenvolvimento em áreas âridas ou semi
ãrid'as~ que, se bem praticada e apoiada, pode felizmente 
transformar a realidade atual. 

Além de praticar a boa irrigação, temos que fazê-la 
com a melhor engenharia genética, de ponta com o in
vestimento maciço na biotecnologia, capaz de multipli
car produtividades e aumentar rendimentos. 

A conjugação da irrigação, da agroindústria e 9a tec
nologia avançada, nesses dois setores, será capaz de via
bilizãr o Nordeste e de salvar o homem nordestino do 
seu aparente destino de pobre. 

I:Ioje, está presente a consciência da importância des
ses fatores em toda a sociedade nordestina. 

Na discu:;são do Plano Diretor Jo Nordeste, _com to
dos os segmentos da sociedade, principalmente trabalha· 
dores rurais, vimos com grande interesse a presença mar
cante da irrigação, tão forte quanto a reforma agrária: 
Portanto a política de irrigação de 1 (um) milhão de ha. 
do Presidente Sarney n;:tsce fortalecida pelo apoio dos 

- ti::tbalhadores da região, consubstanciada qas linhas de 
ação recomendadas por esse segmento interessado. Pas
so a ler parte d_o texto do plano nascido da discussão 
com a sociedade. 

3- REESTRUTURAÇÃO DA BASE ECONOMI
CA RURAL 

No- COnt~~to de transformação do meio rural, a -irri
gaçãod deve ser considerada como instrumento assegu
r:ldor do aumento da produção e da produtividade das 
áreas agricultáveis, bem como um instrumento de mini
mização dos efeitos das secas, aproveitando-se, portan
to, os recursos de so!9 e água, pontualmente localizados. 
Trata-se, pois, de uma das prioridades da polítiça sugeri
da para a Região. 

A estratégia a ser adotada fundamenta-se nos seguin
tes pontos;- as intervenções que visem a melhorar ejou 
ampliar os sistemas tradicionais de irrigação serão feitas 
mediante planos integrados, objetivando, além da ob
tenção de maior efiCiência do uso da água e do solo, a re.. 
formulação fundiária e a organização dos produtores ru
rais. 
-a definição e implementação do·s planos, programas 

e projetas de irrigação deverâ contar com a participação 
dos segmentos sociais interessados, o que permitirâ, en
tre outras vantagens, o atendimento das especificidades 
locais, inclusive com significativa redução dos custos; 
-a agricultura irrigada deverá ser planejada de forma 

a permitir a sua integração com a pecuãria, com a agri
cultura de saqueiro e especialmente_com a agroindústria; 

-as ações governamentais diretamente relacionadas 
com a ampliação da atividade irrígatória devem ser reali
zadas com vistas a aumentar a oferta de projetas basea-
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dos em unidades produtoras familiares ou organizadas 
sob forma associativa; 

-em áreas que venham a ser definidas como de inte
r~se: so.cial, no caso em quejâ se verifique a prãtici da ir
rigação, o Setor Público atuarâ no senti'do de assegurar 
O$ objetívos sociais .que constituíram critério para sUa se
leção; 
-o Setor Público atuará., ainda, em ãreas onde exis

tam obras de barramento ociosas, ou onde as condições 
de perenização dos cursos de água venham a favorecer o 
aproveitamento produtivo dos solos mediante investi
mentos complementares., no sentido de incentivar_a ex
pansão da irrigação a cargo da iniciativa privada; 

-nos programas e projetas de irrigação, promover
se-à permanente capacitação dos agricultores irrigantes 
da Região, com vistas a permitir-lhes a cogestão, a auto~ 
gestão e a emancipação no trato dos negócios agrícolas; 
-a ~gricultura irrigada voltar-se-â prioritariamente 

para a produção de alimentos básicos e de matérias
primas para o processamento- agroindustrial, destinado 
ao abastecimento do mercado interno. 

A energização rural, sob forma_convencional ou não, 
deverá ser adotada como elemento de apoio às ativida
des produtoras rurais e como instrumento de melhoria 
da qualidade da vida do homem do campo. Adotar-se
ão, nos sistemas de transmissão -de energia, padrões téc
nicos que impliquem custos econômicos reduzidos, de 
modo a ampliar-se o n6mero de estabelecimentos benefi. 
ciados. Serão fortalecidos financeiramente as Cooperati· 
vas de Eletrificação Rural, revistas as tarifas e melhora
das as condições de financiamento dos programas de im
plantação das redes, sobretudo no tocante aos juros e 
prazos de amortização. 

4- BASES DO PROGRAMA DE IRRIGAÇÃO 
DO NORDESTE 

Esse programa nasceu durante a visita do Presidente 
Josê Sarney ao sertão nordestino, na fronteira de Per
nambuco e Bahia, a 800 km do litoral, mais predsamente 
nos municípios de Petrolina e Juazeiro._Aii flores_ce um 
modelo do projeto que queremos implantar, com uso in
tensivo da irrigação e agroíndústria, com pleno emprego 
e ausência de crises, embora ainda carente de diversos 
segmentos de apoio. No entusiasmo pelo que todos 
viam, nascia naturalmente a meta ambici.osa de 1 milhão 
de hectares em 5 anos. 

Porque não melhorar a experiência e multiplicá-la? 
- Porque não formar irrigantes, CapaCifã.Jos, treiná-los 

piirã tfãbalho:; erri suas cooperativas e apoiã-los? 

É o que pretende o programa, que vai apoiar coopera
tivas em cerca. de 70% do seu programa. Dessa forma, 
como em outros países, os pequenos produtores se tor
naram fortes-e-puderam dispor de todos os insumos ne
cessãrios, inclusive no difícil gargalo da comercialização, 
da informação de preços de mercado, etc.~ intenção.do 
programa colocar à disposição dos agricultores, nesses 
pólos, serviços de telex ligados à bolsa de mercadorias, 
etc_. 

E o programa está pegando. Visitei, por exemplo há lO 
dias_, no Maranhão, os primeiros 780 ha. irrigados de ar
roz, feijão e soja, até ai sem nenhum novo apoio gover
namental, no Vale do Mearim em região com boa in
fraestrutura. 
-O único problema para eles, no momento, é o do cré

dito, pois o VBC ê liberado nas épocas tradicionais, e 
não existe disponibilidade no novo período de safras. 
Mas, esse é um problema característic_o_das novas prâti~ 
case haveremos de superá-lo. A ABID, no dia 25 de ou
tubro, vai realizar um dia inteiro de debates sobre crêdi~ 
to e um dos temas é exatamente a sazonalidade do crédi
to. 

E vemos esse entusiasmo, em todos os Estados. 
O programa de Apoio aO Pequeno Produtor Rural, já 

em andamento, com recursos do Banco Mundial, deverâ 
sofrer modificações, deíxando de ser difuso para se con
centrar em áreas já cadastradas pelo INCRA ou em 
áreas irrigâveis, tornado-se, assim, um forte coinponente 
do programa. 

Posterionnente, dois novos Decretos foram baixados, 
que interessam mais especificamente aos membros da 
presente reunião de trabalho. 

Em 28 de junho de 1985, foi assinado o Decreto n9 
91.379, que dispõe sobre a criação de Comissão Intermi· 
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nisterial, sob a presidência do MINTER, para elaborar 
programa de irrigação de um milhão de hectares no Poli
gano das Secas e o Decreto n'i' 91.419, de 11 de julho de 
1985, que estabelece diretrízes a serem observadas pela 
Comissão Interministerial acima citãda. 

Por tais Decretos, competirá à SUDENE a ação de 
Coordenadora Técnica e Financeira do Programa de Ir
rigação. cabendo à Secretaria de Planejamento da Presi
dência da República, e no que couber ao MINTER, as 
transferências à SUDENE de recursos fi_nanceiros refe
rentes à contrapartida nacional nos financiamentoS ex
ternos. 

5- Potenciafidades do Nordeste 

O Nordeste apresenta potencialidades de água e solo 
compatíveis com a meta fisica do Programa,- ·r-elevandO 
ainda condiÇõeS climátiCãs-que faVorecem urifà ahiplã 
pauta de produtos agrícolas e _condições de mc;rçado fa
voráveis. 

As condições de clinla, pOr outro lado, relacionadas-à 
pluviometria da- região e ao regime térmico;--t6fria-m -in
discutível a prática da irrigação como formade-Vii:tbilfZãf~ 
a oferta interna de aliniento_s, até o nível desejável de 
auto-suficiência e, muito mais-, de evolução económica. _ 
O elevado sentido social, que deve ser atribuído ao pro
grama, se impõe quando se estuda a situação da mão-de
obra no meio rural, vis-a-vis com a qüestão agrária, rela
thr~nw ãCessõ -à terra por parte dos -trabalhadores. _ 

A irrigaÇãõ,--es-pecialmente a pública, é uma forma de 
viabilizar esse acesso; não obstante, a criação de_ uma 
condição de pleno emprego, no meio rural nordestino", 
não pode ser satisfeita pelo programa de irrigação, ora 
formulado, sem a necessária articulação das atividades 
agrícolas com as atividades não agrícolas delas decorren
tes, viabilizando, desta forma, as comunidades urbana_s 
necessárias para fixação efetiva dos excedentes popula
cionais de mão-de-obra. 

Uma das vias para ampliar a oferta de emprego é, sem 
dúvida, a agro-indústria, díretamente vinculada aos perí
metros irrigáveis; a outra via consiste na criação de ser
viços de apoio à produção e serviços sociais, que permi
tam a elevação do padrão de vida das comunidades ur
banas dinamizadas pela expansão da agricultura irrigada_ 

5.1 - Recursos Hidroagrícolas 

As duas principais fontes de águas superficiais, para 
irrigação de interesse para O programa em pauta, são as 
obras de barramento de cursos d'água, no total de cerca 
de 360, representando um volume acumulado de 256.958 
X I Oh m3 e os cursos d'água perenes, em que se destacam 
os rios Parnaíba e São Francisco. 

Por outro lado, tomando por base os dados de rendi
mento dos barramentos realizados pelo DNOCS e 
DNOS, no Nordeste, verifica-se que o volume disponível 
para irrigação, coli[90% de garantia, é da ordem de 19% 
do total acumulado. 

Mantida a mesma relação, seria razoável admitir que 
o volume d'ágwr disponível dos reservatórios existentes_ 
no Nordeste sena de 48,76 X 109 anuais, o que possibili
taria a irrigaçãb de cerca de 2.500.000 hã. 
Conside~·do ainda os deflúvlos médios do rio São 

Francisco m Sobradinho) e do rio Parnaíba (em Boa 
Espera.nçz que totalizam cerca de 2.400 m3js, verifica-se 
o segum;e. 

~
encial hídrico, sob a influência direta dos rios 

Parn _ a e São Francisco, não constitui obstáculo para o 
ale cedas metas tisicas de áreas alocadas a estas fontes. 

).Óo tocante ao volume disponível, através dos barra
qfentos existentes, foi feita uma compatibilização entre 

/:.s barramentos e as áreas respectivas irrigáveis; de mo_~o 
/ a definir as áreas potenciais para irrigação. -

1/ ;~;:;~~;:.~~::;,:;~;~~écnica do Pro-
11 grama, seu acompanhamento, avaliação, aprovação de 

· projetas e repasses dos reCursos. ASsim sendo, o contiole 

~ ~\~~~~ti;~~~~~~~t~t:~;t~~~~ãr~;fo~~:~~r~~~~·r~:~~~t~~ 
rial, bem como a elaboração de instrumentos nOrmativos 

~- ,que possibilitem a stia. função coordenador~. 

Os estudos setoriais são relacionados com a análise da 
realidade institucional nordestina, comum a todos os 
projetas de irrigação, a saber: 

-política de crédito para investimentos e custeio da 
lavoura irrigada; 

- infra estrutura dos serviços de assistência técníca, 
extensão rural, pesquisa e experimentação agrícolas; 
__ -~- merc;I_d,Q._q<; _in~umo§_Mrf_ç_gj~s_ ~-AãQ:_ ~gr_í~etlªs_~_ 

__,...mercado dos produtos agrícolas; 
:-=_gpõrtunidades agroindustriais;- - --
-situação fundiária; 
--i_nfra estrutura de eletrificação rural_ e política tari-

fária de energia elétrica; 
_,..jnventário da malha viária; 
-forma de integração dos programas eXistentes e de 

-incentivos--~-- produção irrigada (FINO R, PROV ÁR-
ZEAS, P~QFI_~ - D_ecr~to-lei n9 2.032/~3_L _ 

Os estudos normativos, para realização da ação coor
-denadora da SUDENE, serão de duas naturezas distin
tas: 

-instrumentos que instruam os usuários do Progra
ma sobre os procedimentos, junto ã SUDENE, para tra
mitação de propostas de projeto, transferências de recur
sos, controle qualitativo e quantitativo_ dos programas a 
e:a:rg"t>dos agentes executores; 

-instrumentos que assegurem a padronização na ela
boração, avaliação e orçamentação dos projetas de irri
g-ação, a _eficiência na efetivação dos dispêndios financei

-ros e-n realizaçãodas mestas físicas dos- programas. 
Caberá finalmente, à SUDENE, assistir os executores 

do Programa, na formulação de diretrize_s relacionadas 
com a implementação agrícola dos projetas, nos assun
tos relacionados com a gestão dos perímetros público. 

6.2 --Irrigação Privada 

0:1 -Irrigação Privada Pontual - -Programa de 
---~~-~-C!_ ao P~~l:'-~o Prod~to!~ _ 

Parcela representativa de irrigação será obtida através 
deste Programa do Projeto Nordeste, que estabelece, 
quanto ao segmento de Recursos Hídricos, as seguintes 
estratégias de ação: -

-as ações localizadas na região seml-árida terão pre
cedência sobre aquelas desenvolvidas em outras áreas; 

--a utilização de recursos hídricos, nas aüvidades 
produtivas, será prioritária nos locais onde estes recursos 
j-ã--estejam disponíveis (rios perenes ou perenizados, açu
des e poços); 

....:.... a·utilização dos recursos hídricos e de solos na pro
dução agrícola e na piscicultura, terá prioridade para uso 
CoriltiDitJü-íQ; utilizando principalmente_a_s seguintes fon
tes de água e solos adjacentes: 

· âf~Sde montante dos açudes públicos e dos gran
des reservatóiíõs destinados à geração de energia, 
compatibilizando-se a operação das respectivas usína_s_ 
com esse tipo de aproveitamento; 

. áreas· marginais às calhas dos rios perenes ou pere
nizados por sistemas de acumulação e regularização 
hídrica. 

-haverá definição de instrumentos legais e normati
vos-que.-runramerrrecom--os-ntecanismOs- técnicos e fi. 
nariCelrõs;--a-sseg-urem adequado manejo e preservação 
dos r~cursos a ntvel_ de bacia -hidrográfica, 
compa_tibilizando-s~ o uso_ na irrigação com as outra fi
nalidades.,_ ou seja~ a forma disciplinada de intervenção; 
~a infta-es.trutura hidráulica e os siste_mas.sje_j_rri

gação e piscicultura, privilegiarão as técnicas simples de 
baixo custo, com intenso emprego de mão-de-obra. 

--deverão ser empregadas práticas de irrigação e dre
nagem, que-evitem a salinizaçào e degradação dos solos e 
reabilitem aquelas em desuso; 

-serão aplicados incentivos com a oferta oportuna e 
súl'ldente df: crédito de custeio, adaptado às característi
cas dos cultivos e ao calendário agrícola, e com juros 
compatíveis com o desemprego financeiro da produção, 
removendo ao mâximo os subsídios governamenlai.s. 
Quanto ao crédito para investimentos, serão estudados 
praz_<>_s de finan~iamento co~pa~ív~is com a vida útn dos 
equipamentos e-inStafaÇõês; - -- -

-..:o _programa contempla a promoção e fortalecimen
to do instrumento de ressarcimento de investimentos em_~ 
projetas de irrigação, representado pelO Decreto-Lei 
2.03.2f83, com recursosjâ existentes e p·rógrãtriados para 
os dois_primeiros anos do Pro__grama; 

Outubro de 1985 

6.2.2_~ Em~r~_~arial 
Respeitados os interesses s.ociais do Programa e aten

didas as reivindicações- de espaço prioritário para a Irri
gação Pública, o Programa de Irrigação deverâ abrigar 
ações se:~orilliS: que _ _yisem_incentivar a expansão da ativi
dade irrigatória pela iniciativa do setor privado. 

Para tanto, serão indentificadas ações de interesse 
_ para tal fim, nos Estados, sendo que as ações setoriaís 

relacionam-se com: 
.:....Infra-eStrutUra Básica de Eletrificação Rural, Es

tradas de Ace~so, Armazenamento da Produção. 
~Política diferenciada de Apoio à Produção Agríco

la, mediante uma série de incentivos; 

6.3 - Irriga~ào Pública 

6.3.1 -_Irríga~ão Pública Estadual - Programa de 
Apoio ao Pequeno Produtor. 

Complementarmente ã estratégia apresentada para ir
rigação privada pontual, merecem aírida citação crs se
guintes aspectos básicos: 
-o assentamento de pequenos produtores, com área 

máxima irrigada de 4 hect_ares e média de 1,5 ha; 
-desenvolvimento de ações complementares, para 

incentivo da piscicultura nos reservatórios; 
-estabelecimento de linhas de integração da agricul

tura privada com a irrigação pública, visando à otimi
zação do uso dos fatores de produção e comercialização 
e ao fortalecimento de cooperativas e associações de pro
dutores. 

6~3.2-~ Iiiiga~ãO Plíblica Federal 

Tratu-se do fortalecimento das ações da CODEVASF, 
DNOCS e DNOS, dentro dos objetivos do Plano Nacío
nal de Desenvolvimento e do Projeto Nordeste, Caberão 
a esses órgãos federais as atribuições de estudos, elabo

_nlçii._o _ ___d__!L projetas, implantação das obras de infra-
estrUtura, operação e manutenção dos sistemas públicos 
de irrigação. 

AS--estrãtégiaS de- ação para o fortalecimento da irri
gação pública federal, dentro das responsabilidades 
enunciadas para esses órgãos, são as seguintes: 

- Participação dos irrigantes em todo o processo de 
desenvolvimento dos perimetros jrrigados, desde a etapa 
de ptanejamento e, especialmente, nas de produção eco~ 
mercialização. 

-Expansão das áreas irrigadas, prioritariamente em 
perímetros com infra-estrutura principal construída, ne
cessitando de investimentos adicionais, c_omparativa
mente pequenos para sua completa operação. São incluí
dos, nesta estratégía, os projetas já em operação parcial, 
que são passíveis de ser cOmpletamente explorados, a 
CUlfO prazo, com -ã construção de obras complementa
res-_ 

-Aproveitamento de áreas com comprovado poten
cial de recursos de água e solo, apropriado para a explo
ração hidroagrícola, tais como: 

• áreas que não apresentam riscos de enchentes ou 
prOblemas graVeS de drenagem ou salinidade; 

• áreas localizadas ao longo dos rios perenes ou pe
renizados, por obras construídas pelo Governo, como 
parte de programa e projetas de aproveitamento de re
cursos hídricos. 

-Aproveitamento dos recursos de água e solo, a par
tir da elaboração de estudos de vjabilidade técnica, eco~ 
nômica e financeira, e de projetas exec-utivos, que permiw 
fam a implantação modular para o aproveitamento da 
infra·estrutura de captação, adução e distribuição da á
gua, nas diversas etapas de execução do perímetro irrigado. 

-Assentamento prioritário de pequenos produtores. 

- Disponibilidade de Recurcos Financeiros. 
O apoio ao Programa de Irrigação será realizado, no 

aspect~. financeiro, através das seguintes fontes de recur
sos: 

a) Recursos Nacionais: 
.:__Recursos orçamentários dos Ministérios Setoriais, 

para as--ãÇõeS crue-s-e-eifq·uaâram ilo programã proposro 
das respectivas esferas de competência, sejam para fins 
da elaborªção _de estudos e projetas, im_plantação de 
obras, implementação agrícola, operação e manutenção 

-dOs sisténtas, setvii;Os de assistência técnica, pesquisa, ar
mazenamento e comercialização da produção, crê:dito, 
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capacitação, tecnologia, ação fundiária, infrawestrutura 
básica de eletrifícaçào rural e de rede viária. 

- Recursos dos OrçamentoS Estaduais. 
Em ações que se enquadram no programa proposto e 

que venham a ser definidas como-de competência dos Es
tados nordestinos. 

-Recursos adicionais alocados pelo Governo Fede
ral, especialmente do FINSOCIAL e do PINfPROTER
RA. 

- Recursos alocados ao Programa de Apoio ao Pe
queno Produtor, para as ações da competência desse 
Programa, dentro do Programa de Irrigação do Nordes
te. 

b} Recursos externos - Empréstimos de instituições 
financeiras internacionais ao Governo Federal. 

No que se refere à operacionalização dos apartes de 
recursos externo ao Programa, hã de se propor a criação 
de um fundo rotativo, que assegure o permanente ingres
so de recursos, compatibilizando calendãrio de apartes 
externos e internos, em sintonia com o cronograma de 
desembolso estabelecido pelo Programa. 

c} Recurso, do Setor Privado_- Representado pela 
engajamento do SetorPrivado ao Programa de Irrigação, 
na proporção que se venha a definir, em função da área 
alocada a esse título e da forma como se disciplinarão 
crédito rural para investimento e·-cuS:teiõ, neste setor. 

Com a determinação de se ampliar as ações do FI
NOR, no sentido de abrigarprojetos de agricultura irri
gada e projetas agroindustriais, vinculados à produção 
agrícola irrig:.ida, estará criada mai:s uma importante 
fonte de recursos ftniriceiros odi.uldos do setor privado. 

O fortalecimento dos recursos de que trata o Decreto 
n"' 2.032 e sua ampla divulgação representam, também, 
importante_componente no processo de a porte de recur
s_os financeirOs .do setor privado. 

Finalmente, incentivos serão criados ou dinamizados 
para dar-se a dinâmica desejada na implementação do 
Programa. 

Esses incentivos são fundamentalmente voltados para 
sintonizar as políticas de crédito rural, de comerciali
zação da produção e de tarifUção de enrcgia hidroelétrica 
com a capacidade financeira, a demanda e distribuição 
geográfica dos perímetros de irrigação identificados no 
Programa, bem como o fortalecimento das atividades de 
apoio social e auxiliar que viabilizem os objetivos deva
lorização econômica e social das comunidades afetas aos 
perímetros irrigáveis. 

Crédito 

O crédito- rural dcvC sei ViSto O o Programa de Irri
gação como um instrumento de inc<!ntivo, com linhas 
básicas específicas -para atendá aos 'produtores. 

Deve ser visto também, na prática, como um poderoso 
instrumento de assistência técnica para favorecCr a 
adoção de novos conhecimentos, por parte do produtor. 

Para atingir o objetivo de promover e amplir o alcance 
da assistência financeira aos produtor-eS rurais, para fi
nanciamento da produção, comercialização, fornecimen
to de insumos., implantação de tecnologias com compro
vada viabilidade técnico-econômica, serão adotados pro
ceWmentos no sentido -de: 

-definir mecanismos siffiPlrticaOos e rápidos para as 
operações de cadastramento, processamento das propos
tas e liberação do crêdito produtor; 

-dimensionar o monta-nte de recursos crediticios 
para o custeio da produção agrl'cO!a, observando o ca
lendário agrícola, a demanda antecipadã para cada agên
cia bancária e a pauta de prodUtos agrícolas para cada 
região de jurisdição da mesma, a fim de que os recursos 
sejam destinados em sintonia com as reais necC:ssidades 
da região; 

-que os juros do custeio sejam compatíveis com o 
desempenho financeiro da produção; -

-estabelecer prazos de financiamento compatíveis 
com a vida útil dos equipamentos e instalações de irri
gação, no caso do crédito para investimeiltos, devendO, 
portanto, ser de longo prazo para esta linha de crédito e 
a juros mais _baixos; 

-conceder tratamento diferencial ãtravés -de- íncenti:. 
vos que assegurarão o ressarcimento de parte dos valores 
investidos nos projetas. 

DIÁRIO DO-CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Fundo de ComerciaJizatão 

O fundo de comercialização se constitui num instru~ 
menta de apoio financeiro, suplementar às políticas vi
gentes, objetivando viabilizar a produção e assegurar re
muneração ãdequada àqueles agricultores que exploram 
parcelas diminutas de terra, não contam com o apoio do 
crétido -inStituciOnal e mantêm fortes laços de dependên~ 
cia à estrutura de comercialização prevalecente na área. 
Além de propiciar a manutenção destes produtores e 
suas famflias durante o ciclo produtivo, objetlva, tam
bém, proporcionar-lhes o conhecimento necessãrio para 
que se tomem, no médio prazo, usúarios das linhas de 
crédito formal do programa. Como um dos instrumentos 
de política de comercialização atuará o Fundo no senti
dO de propiciar a fon~ação de estoques de reserva. 

Tarifas de Ener~ia Hidroelétrlca 

O curso de energia hidroelétrica para motorização das 
instalações de bombeamento, tem no Nordeste papel de
ciSivo na realização financeira da agricultura irrigada, 
em fac_e da expressiva percentagem de sua participação 
na formação do custo anual de irrigação, bem como da 
expressiva exte_nsão da área irrigada dependente de bom
beamento. 

Posto que, a tarifa de energia hidroelétrica é unificada 
para todo o território nacional, resulta que os custos 
mais elevados da geração de energia do Sul do País, em 
relação àqueles do Nordeste, causam uma sobrecarga de 
custos para o usuário nordestino. 

Assim sendo, será estabelecida uma tarifa preferencial 
para a demanda do consumo d_e en~gia elétrica, destina
da ao abastecimento de lavouras irfigaáas da região do 
Programa, baseada nos custos exclusivos de geração de 
energia do siStema hidrelétrico nordestino, representan
do, assim, uma sensível redução dos custos não agrfcolas 

-da produção irrigada. , 

• Atividades de Apoio Social e Auxiliar 

As atividades de saúde, educação básica, habitação, 
saneãmento, comunicações, bem Como as demais ativi
dades sqciais auxiliares, serão dinamizadas para viabili
Zª-Ç'ãO_Jf:is. aspirações de melhoría de condições de vida 

- no meio ruraf. 
O tema desse encontro, grandemente atualizado pela 

determinação oficial do Governo da Nova República em 
irrigar um milhão de hectares, deverâ, pela sua impor
tânCia transcendental para o Pais, se constituir numa 
b~_~deira a ser emp_tmhada por todos os brasileiros. A rr
rigação, sob_ toáOs os aspectos, é fundamental e- priori
tária, exatamente porque ela atende ao maior apelo do 
povo brasileiro, qual seja o da alimentação, desativa o 
fantasma da forrie; ateridc à explosão demográfica com a 
produção de mais alimentos, enfim, pelos efeitos da irri
gação, o Brasil obte_rá condições de, através da geração 
de mais empregos e de recursos, superar suas dificulda
des internas e externas. 

Parece-me, em conseqiiência, que, a exemplo do que 
ocúf're -em inúmero·s-paíSes~ a 'ágUa, éin Seus ·múltiplos 
uSos ....:.... irrigação, energia e abastecimento - é o alvo a 
ser atíngído, como o bem mais precioso, com a utilização 
de seu potencial, de forma racional e objetiva. 
-Há pouco tempo, o Presidente José Sarney apresenta

va, num veemente pronunciamento à Nação, um retrato 
em branco e preto da verdadeira dramaticidade do 
piOblema social bfasileifó, em que Pesem havermos re

··gist:tadõ-·reeordes pO=ucas vezes -igualados no muildo, em 
terfnós""de crescimento econômico em tão curto espaço 
de tempo. A bem da verdade, no perfodo de 21 anos al
~rnc;-amos um·á excelente performance econôniica, pas
sando nosso PIB do 49~> para o 8~" lugar no mundo, mas 
sob a inspiração maniqueísta de deixarmos o bolo cres
rer·para depois distribuir, ficamos no deprimente 541' lu~ 
gâr-no "ranking" dos demais países-do mundo, quando 
considerados parâmetros de distribuição de rendas e 
qualidade de vida. Por via de conseqUência, nesta fase 
rica de nossa economia, constatamos, paradoxalmente, 
um terrível crescimento na concentração de rendas na
cional. 
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Com efeito, os dados apresentados por S. Ex~ retrataw 
va o quadro de crescente agravamento do problema so
cial brasileiro: 

I) Em 1960, a metade mais pobre da sociedade brasi· 
!eira detinha apenas 4% da renda nacional, enquanto que 
os 10% mais rico possuía 39% da mesma renda; 

II) em 1985, o quadro já por si dramático mudara 
para pior: a metade mais pobre diminuíra sua partici
pação para 3% e os 10% mais ricos aumentaram para 
51%. 

Este o lado perverso da nossa distribuição de rendas, 
num perfil mais deprimente do que o vigente na maioria 
dos países da América Latina e muitos da Ásia e Ãfrica. 

Ao lado da péssima distribuição de rendas, em idênti
co grau de gravidade, a péssima distribuição de rendas 
inter-regional. Também, nessa ãrea, a situação só tem-se 
agta:vado, quando considera_da a região onde se concenw 
tra a maioría da chamada miséria absoluta no Brasil: o 
Nordeste. 

Está universalmente provado que, em um mesmo país, 
sujeito às mesmas leis tributárias, sem barreiras alfande
gárias, quando existem duas regiões, extremamente dife
renciadas em seus níveis de desenvolvimento, ou se pro
cede a uma rigorosa 'intervenção do governo central, ou 
a tendência desta difereriça é aumentar inãpelavelmente. 
E é ex atam ente O que tem ocorrido no que se refere ao 
desnível entre o Nordeste pobre e o Centro-Sul desenvol
vido, onde o gap só tem aumentado. 

Enquanto a renda interna do Brasil no período 
1959/1980 cresceu 4,4 vezes, a do Nordeste cresceu 3,8 
vezes; em 1950, a região era responsãvel por 10% da 
transformação industrial; em 1980 caíra para 6%; nos úl
timos anos, 3,6 milhões de nordestinos emigraram para 
sobreviver, transformando a região em uma das maiores 
zonas de repulsão demográfiCa do mundo. Enquando is
to; numa insensibilidade que só pode ser concretizada 
em um reginle de força, conquistas alcançadas em lutas 
imensas, mas conseguídas pela consciência nacional 
amadurecida, que se convencera, após ampla discussão, 
de que seriam imprescindíveis fortes intervenções na re
gião, para que houvesse uma reversão da tendência ma
cabra de empobrecimento crescente, foram simplesmen
te supressas, no todo ou em grande parte. Exemplo Ia
meiltável, disto foi a anulação da lei que estabelecia um 
percentual fixo do orçamento nacional para ser aplicado 
no vale do São Francisco, numa tentativa vãlida de se 
procurar repetir aqui um dos maiores sucessos do "New 
Dea!~' de Roosevelt: o "Tenessee Valley". Outro foi a 
castração -implacável dos incentíVos fiscais criados a fa
vor do desenvolvimento regional, de 100% em 1963, para 
tão-somente21,6% ein 19'84. Para que se aquilate os efei
tos desta decisão criminosa, por conta disto, deixaram de 
ser aplícados no Nordeste 20 (vinte} bilhões de dólates, 
que certamente teriam servido para arrancar a região 
nordestina de uma miséria que afronta a dignidade na
cional. Compete aqui lembrar que, mesmo mutilada, a 
SUDENE conseguiu criar 440.000 empregos pcnnanen
tes na região, investindo ao longo de 25 anos apenas 5 bi
lhões de dólares, quantia insignificante, quando sabemos 
que somente na construção de uma estatal, a Aço Minas, 
o País investiu 6 bilhões de dólares, em um prazo 5 vezes 
menor e com beneficias sociais irrelevantes, quando con
frontados com os promovidos pelos incentivos fiscais 
nordestinos. Mas, afinal, tudo isto decorreu de uma vi
são limitada e mercantilista, para a qual o que valia era o 
mais rápido retorno do capital empregado, sem a im
prescindível prioridade que igualmente deve prevalecer, 
quando se trata de objetivos naciànais: a atOffiização dos 
investimentoS espalhados no Pdís, de modo a levar os be
neficias ao maior percentual possível da população na
cional. Tal como ocorre no desenvolvimento norte
americanu;-ante o qual, aliás, deslumbram tanto os nos
sos ilustres tecnocrata.s, mas que, para o infortúnio dos 
nordestinos, aprenderam eles a lição pela metade ... 

Ainda para completar o quadro de dificuldades, ante o 
qual se defronta a Nação brasileira, acrescentaríamos 
pelo menos três ingredientes explosivos: a dívida externa, 
a explosão demogrãfica e a crescente urbanização nacio
nal. 

Evidentemente, não nos compete aqui abordar estes 
problemas, além de nos fal'tiir c_ompetência para tantõ. 
Mas, parece-nos pertinente mencionâ-Io "en passant", 
para vermos a importância decisiva do tema central des
te seminário. 
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Quanto ao prim-eiro destes temas, para aquilatarmos mia brasileira. Creio que alguns de vocês haverão de es-
suas dificuldades, basta citarmos os dadas csmagti,dores tar qu~~Iondo:será que_nào estamos assitindo, a um de-
apresentados pelo Senhor Presidente no seu discun~o da v_ªnej9_9.e __ U!"!} <J_overit_adÕr_ ?~cecado e que vem _a,qui 
ONU: Nos próximos quatro anos temos que exporta a apresentar sorlSffiàs, rl.3.scidas de suã. cabeça deslumbra-
qualquer custo, apenas para pagar 50 bilhões de dólares da? Como tenho consciência, de que realmente sou sus_-
de juros. Isto é, pagaremos o equivalente ao total da m~ peito, na qualidade_ de nordestino, Governador e entu-
tada da nossa dívida externa e não amortizaremos nada: siasià da minha região, peço-lhes a paciência para narrar 
Ficamos devendo os mesmos 100 bilhões de dólares: S~m cfQ_is Q.-~pQjiiléti(OS- a~solutatnehkiii~uspeitoS: o primeiro, 
querer entrar na discussão da legitimidade desta dívida, de um dosiUelh~fes centi=õSde peSquisa do ~rasíl e o se-
nos termos em que nos é imposto unilateralmente pelos · gundo, d.e umi multinacional, ·um dos nossos m_aiores 
nossos credores, que aumenta seus juros a bel prazer, ao credores. 
tempo em que aviltamos preços de nossas m_ercadorias Q _pr!Tl).~i_r_o_ se ref~r~_ à_importante C?nst~tação feita 
-basta lembrar que com o mesmo volume de nossas ex- pela EMBRAPA, através de publicaÇãO do seu entã9 
portações, que em 1980 compravámos 100 toneladas nos presidente e um dos mais competentes estudiosos do 
pafses ricos, hoje só ço_mpra!llOS 60 toneladas- deixo problema alimentar brasileiro, Eliseu Alves: dentr.Q de; 10 
ante este auditório a reflexão de que, a_ equação desta__ illi"OS-0-BfãSíf-Séá uin -doS-maiores importadores de ali-
trama diabólica, hoje desafia sem solução, às melhores - --mentos dO muncr~a menos·queatcance·unrã-das duas ai-
cabeças pensantes do mundo. Maisaind?: PersonaHda~-- tern~tiyas:_ol_!se_i!lcorpo_ra até lá 35 m_ilhõ~ de_,hectiicr~ .. 
des eminetes do mu_ndo, tais como, Henry Kissinger, alargan-do_-no_Vas· fr_onteifas agrícolas ou irrigarmos s-mi-
Otof Palme Fidel Castro. Pierre Trudeau, Karlo_s Reschi- lhões de hectares. Ol-a, Como sabeffios que é imptaticã-
bíeter, Celso Furtado e tantos _o_utros, contestam abert_a- ve], em termos finan"ceiros e físicos_ alcançarmos a pri-
mente sua Iegitimiçi!l-.9~De qualquer forl]la, temos ~ meira -alternatlvã., rCsta-nos plenamente possível, a se-
maior dívida externa do mundo e enquanto não for en- -guncra:·hlp6Tese. ----- ----- -
contrada uma saída s~nsata para este_ impasse; que -outro depoimento insuspeito de que me valerei será de 
ameaça a irremediãvel falência do terceiro mundo, ~em os um presidente de um banco multinaçional , do alto de 
que procurar administrá-la. sua~ndiç_ão d~ 9u~rto maior credor do Brasil. o Banco 

Com referência ao át.ifn.ento demográfico e seus efeitOs - Midlinó. Na realiá"ade, não hâ ninguém menos suspeito 
econômicos, basta nos referirmos ão_i-erdadeiro exército de quaiQ.uer inclinação Sentimental do que banqueiros! -
de 1 milhão e 700 mil jovens brasileiros, que ano-ã ano ---Pois oem:-pyeocupadOC()fu_ã:_ptoporção-do endivida-
completam 18 anos e precisam de novos empregos. menta do Brasil e da participação do seu banco nele, a 
Quanto ao processo de _urbanização, 3 brasileiros já mo- Direção do Banco Midland resolveu contrªtar qma c_on-
ram na cidade. CQntra l no campo e se prevê que na vira- sultoria int~rnaciona[ de renome, para seus_têcnicos ana-
da do séc.ulo, esta proporção subirá para 4 por l. Isto _é lisarem quais as opções mais seguras de investimento no 
tanto mais dramático, _ _g_uant_Q_Sa_bemas que as cidades BrasiL A conclusão foi a seguinte: a melhor opçãõ_, em 
cada vez mais se mostcam incapacitadas para criar novos term<>"s de retorno e segurança para invstimentos no Bra-
empregos e o que é mais preocupante: Calcula-s~: que en- Sil, situava-si:: ria Agricultura, e, segundo item, dentro da 
quanto para um homem no campo, exige-se ela sociedade --ªSrÍÇL!_l_tura b_r<\_siJ~jra, o m~lhq~_~nyestimento _era em 
como um todo, a imobilização de uma unidade de recur- !lgr!c~,~-ltu~a irrigada no Nordeste. Mais ainda: o relátQrio 
so, este mesmo homem nas cidades médias requer 12 uni- concluía qUe- o Nordeste; cOm-p-arado com a C~lifói'_hla 
dades: -=--~O maior produtor de alirrieii.toS do mundo- era po-

A Nação brasileira, enfrenta Portanto d~modo simuf:-~-- -t(úlCTãlffiénte-m-ellior do que aquela região dos Estados 
tâneo, ~ maior conVergência de problemas da sua bis- Unidos, nos três parâmetros básicos; ãgua, solo e sol. 
tória, agravando~se a circunstância de que algumas so- Este depoimento me foi dado pessoalmente pelo Presi-
luções parecem conflitl;l.ntes: Oesemprego, injusta __ djyi- deilte do Midland Bank, Mr. Donald Pearson, aqui no 
são de rendas entre pessoas e r~_iões, dívida externa, ex- Br-asil, -e- posteriormente ratificado em visita que lhe fiz, 
plosão demográfica e êxodo rural sem precedentes. na própria Califórnia. -

Quals as soluçÕC$ para este cipoal de problemas que .Toda esta análise, nos conduz a uma grande condu-
nos asfixia?_ Certamente que não teria a ingênua veleida- são: a viabilidade do N ardeste, que se transforma em io-
de de trazer panacéiaS, para este auditório, de homens Sofismável, quanto ao seu potencial irrigável. 
capazes, lúcidos e cultos.. E evideptement_e .não _teria c~; _ T.udo isto me reforça a crença inabalável, na qualidade 
pacidade para tanto, até porque acredito, que nào existe de um apaixonado estudioso dos problemas nordestinos; 
uma so(ução exc!ustva, mas pela s~a complexidade have- por igual, como governador de um estado que elegeu a 
rá de ser tratada como. um elenco _m~egrado de propostas viabilidade; dg seu semi-árido~ como a priorid~de maior 
envolvendo toda a_s~ç;tedade_ brast~t;:t_ra .. ~as_..aflrm.o -~"~···-·---d:3-SUa gestão; assim corOo, tarõ.bênfpequeno empresário 
me_~o de errar: qumsquer que seJam as complexas s~- do setor de irrigação e sobreti.ido coinQ brasileiro preo· 
luçoes a ser~ apresentadas, estou certo_de que a agn- cupado acima de tudo com a viabilidade deste País, que 
cultura, havera de d;sempenhar uma postção de absolu~ um do_~-- p~incipais, senà? 0 principal ponto para uma 
to re.lev<!-· E por que? _ __ ---= nóva alavan.cagem- do desenvolvimento brasileiro, está 

Pnmetro porqu~, tem-se a absolu~ cert~za que dentro no Nordeste, e lá não apenas, mas principalmente, na 
de lO anos aproxtmadamente, a matar cnse do mundo, ~ua agricultura irrigada. 
serã a de carência de alimentos. Então, quem tiver con~ · . . 
dições_de produzi-los de forma crescente_ e são pQucos Ano passado, tive a oportumdade de, em R;oma, fazer 
os países que as têm____..:. ditarão as _regras da economia da uma pale~tra sobre _o_ ~_ardeste par~ os dtretores da 
época, e acumulará todas as divisas necessârias, a um -~~0, tent~ndo senstbthzá-los para aJudarem _noss~ re-
plano de desenvolvimento ambicioso. Segundo, p 9rque gtao e p~rttcularmente, meu Estado, nesta ocastão7 tive a 
ainda é a atividad~ Q~e mais absorve mão-de-obra. Ter~ oportumd~de de ~fir_m.:tr-lhes q~e, comp:eendt~ sua 
ceiro, porque ê o meio mais eficaz de evitar o êxodo rural preoc~paç_ao em pnon.za! suas açoes na Áfnca, CuJa po-
e portanto deter a urbanização descontrai ada. Quarto pulaçao VJY~- e~ con.dtçoe~ ~ubum_~nas. Em?ora ent~n-
porquanto'mesmo a dívida externa escandalosa que tan~ desse que se J_us~tfica-va. amplamente, ~ob o pnsma social, 

. ' humano e cnstao, sabta que eles devtam ter plena cons-
to nos esmaga, _poderá_ser paga facilmente_ se dobra_nnos ciência .de que, tais investimentos dificilmente teriam re-

~e~~s~~it~o:~~~~ ~~:!':~~~~~~~tt~f:r~~~~~::!~c~í; torno.econômico. N~ ~tad~, transmitia-lhes co~ dados, 
terras agricultáveis não utilizadas do Mundo. Deprime- que o No:deste Srasdetro, e uma dª-li. r!ras regtões sob-
nos portanto constatar, que enquanto nós estamoS esta,g- desenvo_lytdas. d~ mundo,. co~ condtçoes abs?lutas de 
nados na produção de S_Qrilllh.ões de toneladaS ~-e_grãos romper o~ ~nlhoes ~~ mtséna, passa~do raptdam:n~e 
hâ -7 (sete) anos, a china que não cultiva agricultura de - para condtçao de re~tao em des~nvolvtme~to e a medt? 
ponta, produz 8 ve~ais do ue nós: 400 millhões de praz~ em d.esenvolytda. E permitam-me d_tzer-lhes aq~t, 
grãos: - q COf!l}_~vest~~entos plenamente sup~rtáve~s pela _Naçao 

Questlõnarão com ceteza os senhores: e a divisão 9e brastletra, nao obstante sua grave cnse e o que ê 1mpor-
rendas Centro-SuljNOJ;:deste onde entra nisto? E ã ;ri-i~ tante: com retorn? pleno em c~rto pr~zo, menos certa-
gação, que é 0 tema central do nosso Seminário? .,. - ~ente do que_qua~squer dos ~á.nos proJetos~de porte re~

lizados pelo Brasil, nestas ultimas duas decadas. Ma1s 
importantes ainda: com investimentOs relativamente me
nort;:s_, e co;m resultados econômicos e principalmente so
ciais, incomparáveis .. Isto não é sonho. Tenho a for-

Permitam-me di·zer que também aí, a solução se inte
gra, porque a agricultura irrigada no Nordeste, é o inves
timento de melhor e mais rápido retorno na total econo-
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mação original de empresário e portanto acostumado a 
assumir o pragmatismo como norma de vida. As so
luções exisrerrr ~ -~tào ao alqance de nossa mão e_~epen· 
dem apenas de -duaS coisas básicas: uma vontade nacio
nal.e_vm_a _decis_àp~ política. 

f: por demais evidente 'que todo e qualquer planejã
, menta de irrigação para o nordeste tei:á de levar em con
·nr-senão=o maior, mas um dos maiores patrimônios da~ 
quela região: o rio São Francisco. 

Não ê sóº-ho pla_!"lejar a _região do São Francisco para 
ser o graJ\de c_e_l~iro nacíonal e-por este caminho, se 
.,ransfQrm?r na_ grande e intermi!)ável fonte de criação de 
erripregõs par"a: ·n·ossa gente, parte da c}ual vive às suas 
margens em condições subumanas, proporcionando are
denç_ão regional advinda da formação de uma classe mé
dia rural, com toda as perspectivas de fixação na terra e 
de transformar-se num fator de produção e de produtivi
dade. 

RegiõeS semi-áridas em inúmeros patses são, na reali
dade, altamente viâveis e, em muitos deles, é nelas que se 

-Conóbntrã--a--zoilá--de maior produção de alimentos. 
Exemplos disso existem no México, na Espanha, em Is

·raet, no Chile, na fndia, e em tantos outros, alguns tendo 
transformado quase desertos em núcleos imensos a abas
tecer seu povo e a exportar milhões de toneladas para o 
mundo inteiro. 
Temo~ toda as condições_ para fazer o mesmo no Nor

deste. 
Calcula-se que apenas a ãrea irrigável do rio São Fran

cisco chega a três milhões de hectares. A do Nordeste to
tal, em_ pelo menos o dobro. Para que se estabeleça um 
termo de comparação, a Ca[ífórnia, que é um bom exem
plo da _utilização da irrigação, tem um total de área irri
gada de_ 4,5 milhões de hectares .. 

Diante de tal potencialidade, fica evidente o significa
do da riqueza potencial do rio São Francisco para O País 
e, particularmente, para o Nordeste. Em superposição a 
esse potencial, há um dado que temos de ter em mente: 
para cada hectare irrigado, em média, criam-se três em
pregos. Para fins desta análise fiquemos com dois empre
gos_ por hectar; por um cãlculo elementar conclui-se que 
teoricamente seriam criados 6 (seis) milhões de empregos 
apenas a partir do São Francisco e esta é uma estimativa 
isenta de apaixonamento nordestino, mas dentro de uma 
visão pragmática e de uma clareza meridiana e incontes
tável. 

Infelizmente, a bem da verdade, é bom que se repita, 
como tantos têm feito em repetidas oportunidades, que o 
Nordeste não está devidamente esclarecido, quanto ao 
seu papel económico, para uma vasta gama da opinião 
pública nacional, parte da qual, ofuscada por imagens 
distorcidas que lhe são transmitidas, ainda acredita que 
esta região se constitui eri1 ânus permanente pa·ra o Pais. 

A viabilidade do N ardeste pode ser constatada facil
mente, quando sabemos que até o fim do século passado 
ttnhamos a maior renda per capitado Pais. Quando ana
lisamos a fundo as causas do gap de diferenciação no 
grau _de riqueza entre as populações da região desenvol
vida_ do Centro-Sul e do Nordeste, processo deflagrad_o _ 
pr(ncipalmente no decorrer deste século, verificamos que 
as razões foram menos por questões económicas e muito 
ina1~ pôr razões políticas. Não caberia no escopo deste 
trabalho examiná-las, mas a título _de ilustração citare
mos apenas três entre tantas. 

A pfimeira: a maioria dos saldo~ na balança de paga
mentos, obtidos secularmente pela região, foram apro~ 
veitados para importação de equipamentos, para indus
trializar o Centro-Sul. A segunda: a concentração de in
vestímentos público~ naquela região, para onde se cana
lizou a maioria esmagadora das aplicações governamen
tais em modernos portos, estradas, ferrovias, etc. A ter
ceira: o fato de sediar as grandes estatais e centro~ de 
pesquisas, implantados pelo Governo federal, algumas 
atê absu.rd.as, tais como a Álcalis, no Rio de Janeiro, que, 
por toda lógica, deveria estar no Rio Grande do N arte, 
ou as destilarias de petróleo no Rio e São Paulo, quando 
logicamente deveriam ser primeiramente construídas na 
Bahia. E, finalmente, a interação de todos esses elemen
tos, que funcionaram mutuamente com seus efeitos mul
tiplicadores, ajustados àqueles que, com mesquinha 
mentalidade de contador, racionavam os investimentos, 
mas não em termos _d_e uma distribuição equitativa, que 
contribuiria ao longo do tempo para uma integração na-
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cional justa e equilibrada, como _ocorre nos pafses desen-
volvidos. _ _ _ _ 

Na realidade, atrás da distorcida inviabilidade do 
Nordeste, avultam fatos irretOrquíveis demonstrando 
que nossa região não é nenhum õnus para o Brasil. Até 
pelo contrário. Senão, vejamos; das causas que avultam 
como geradoras da crise brasileira, temos três fundamen
tais: a energética, a cambial e a_do_s r~ursos aplicados 
nas superobras~ Quanto_ à cambial, o Nordeste, mesmo 
em épocas recentes de grandes _déficitS, v-em tendo ao 
longo dos anos vultoso saldo positivo na balança de pa
gamento; no que se refere ao petróleo, o Nordeste é, iso
ladamente, exportador, participando com parte conside
rável da produção nacional. 

E, quanto aos ~randes projetas (Itaipu, Carajás, Tucu
ruí, NUCLEBRAS, mitrós etc.), cuja prioridade não de
sejamos discutir, nenhum desses empreendimentos está 
no Nordeste. . 

Um dos mais veementes e_ dramáticos documentos que 
conheço sobre o Nordeste foi distribuído na reunião da 
SUDENE, realizada em Montes Claros, Minas Gerais. 
O seu autor, então governador daquele Estado, o saudo
so e inesquecível Presidente Tancred9 Neves, afirmava 
textualmente que "uma democracia estável não pode 
conviver com extremas desigualdades de renda e_ bem
estar s_ocial entre as pessoas e as regiões", e arrematava 
categórico, dizerido que .. o Nordeste é uma das matrizt:S 
básicas da cultura nacional, e que o nordestino não pode 
ser um cidadão de_s_egunda classe no País que: ele ajuda a 
forjar, e essa colocação não obedece apenas a razões nor
mativas, mas, também, pragmáticas ... 

Gostaria de voltar a insist_ir em uma consideração da 
maior importância: os recursOs necessários à_ redenção 
do Nordeste não extrapolam a valores compatíveis com 
os limites rriíriiri10s, de sacrifícios essencíaTs, :aõenírC:ilfã
mento de um desafio, cuja superação resultará no maior 
volume de benefícios já conseguidos no Brasil,_ em qual
quer empreendimento levado a efeito neste século. Em 
termos sociais e também em termos económicos. 

Colocados esses pontos, por força de formular um en
tendimento mais amplo, do contexto central dessa pales~ 
tra, voltamo-nos mais especificamente para a irrigação. 

O uso da irrigação em todo o mundo, especialmente 
em regiões âridas e semi-áridas, é uma prática consagra
da sem discussões. O Brasil, lamentavelmente, não tem 
tradição no setor. Certamente, se a tivesse, eStaríamos 
exportando alimentos para todo o mundo e nossos índi
ces de desenvolvimento alcançariam padrões bem mais 
elevados. A raiz dessa fragilidade de procedimento e de 
atuação como utilizante da irrigaÇão, tem razões históri
cas. A verdade é_ que, o tipo de colonização proc-edida no 
País, baseada na ocupação extensiva de imensas áreas (as 
Capitanias Hereditárias) e a própria falta de tradição do 
nosso colonizador neste ramo de atividade, por força de 
seu maior interesse pela exportação de açúcar e minêrios, 
não nos induziram, inicialmente, à prática de uma agri
cultura que perseguisse produtividade maior por hectare. 
Posteriormente, outros fatoreS tanl.bém históricos, ou 
mesmo a falta de visão, relegaram a segundo plano, este 
instrumento precioso de produção e que propiciaria ao 
agricultor independência das condições climáticas, que 
tanto penalizam o nordestino. 

A lamentável realidade, é -que temos pouco mais de I 
milhão de hectares irrigados (65% dos quais no Rio 
Grande do Sul), quantiâade insignificante ante a nossa 
dimensão contirie:õtal. E mesmo quando comparada com 
pequenos países latino-ameiicã:nõs: o Chile em 1.257 mil, 
o Peru, 1.100 e o México maiS de seis milhões de hectares 
irrigados. Isto para não falarmos nos Estados UnidoS 
com 25 milhões, a 1ndia, -com 40 milhões e a China com 
50 milhões, o que lhes possibilita-produzírem centenas de 
milhões de toneladas de grãos. 

O N ardeste tem todas as condições para um amplo 
plano de irrigação, transformando a região em pouco 
tempo em um grande celeiro de produção de alimentos. 
Os exemplos já existem, embora numa extensão mo
destíssima ante o_que se pode alcançar (cerca de 150.000 
hectares irrigados), mas que podem comprovar nossa 
certeza e otimismo: estão aí vários exemplos, desde Jua
zeiro e Petr_olina, produzindo com extrema eficiência 
inúmeros produtos, inclusive a uva em pleno semi-{trído, 
até o aproveitamento de águas no subsolo no Rio Gran
de do Norte, em-empreendimentos priVados, cultivando 
melões com íridices de produtividade, quatro vezes supe
riores àqueles produzidos no Sul do País. 

Não cabe a menor discussão de que é absolutamente 
factível estabelecer uma meta mínima de 1.000.000 de 
hectar!'<:> i-rrigados no Nordeste em quatro anos, confor
me-proposta do Presidente Samey atingindo-se uma mé
dia de 250.000 hectares por ano. Os benefícios seriam in
calculáveis. Identifiquemos apenas alguns, a grosso mo
do_: 

- Mesmo admitindo-se dois empregos apenas por 
hectare, _teríamos a criação de dois milhões de empregos 
penrian_entes (cerca de dez milhões de nordestinos bene
fiCÍados diretamente). 
~-Só a produção de uma área irrigada de 1.000.000 

hectares poderia produzir aproximadamente 10 milhões 
d_e_ _toneladas, isto considerando produção de grãos, 
quando poderíamos cultivar produtos bem mais nobres. 
A Califórnia por exemplo produz 261 produtos diferen
tes. 

-Todo investimento em irrigação é auto financiável, 
porque tudo que se investe em irrigação retoma num 
prazo máximo de 4 (quatro) anos. 

_Qlmpacto em termos sociais e econômicos que pro
moveria tal investimento na região. Não apenas durante 
a execução das obras, mas, sobretudo, após sua conclu
são _seria extraordinário. Basta dizer que _o número de 
empregos gerados seria superior ao da indústria automo
biHstica nacional. 

Convêm ressaltar outrossim, que o centro sul indus
trializado será enormemente bene_ficiado, durante e após 
conclutda as obras de irrigação. Durante, porque afinal 
suas indústrias serão as grandes fornecedoras dos equi
pamentos a serem utilizados, desde os aspersores, às tu
bulações, aos tratares, aos caminhões, aos implementas 
agrícolas en-fim. Completada a primeira meta, que natu
ralmente terá continuação, as indústrias da região desen
volvida terão conquistado, com a nova classe média ru
ral nordestina, um gigantescO inercado -co"nsumidor. Cer
tamente maior do que a maioria, pelos quais vivemos lu
tando avidamente no exterior, para conquistar parcelas a 
qualquer custo. O seu efeito multiplicador conseqUente-
mente, em toda a economia do Pa_ís, exercerá um papel 
nunca antes desempenhado, por um projeto nacional, 
em tão curto espaço de tempo. 

Em termos comparáveis com o que se faz no mundo 
em irrigação, enquanto projetamos uma irrigação de 
250.000 hectares/ano, a lndia, um país pobre, incorpora 
anualmente mais de dois milhões de hectares. Sob o as
pecto finaOcifrõ,-ã.dmitindo-se um investimento de qua ... 
tro mil dólares por hectares, seria um investimen~o glo
bal da ordem de 4 (quatro) bilhões de dólares, cerca de 1 
(um) bilhão de dólares/ano. Menos de 30% do investi
mento total previsto para Itaipu, menos de meio por cen
tos do PIB nacional a cada ano. 

_E, vale repetir, investimento com retorno garantido 
em apenas quatro anos. 

Convéin ponderar, ademais, que um investimento des
te porte, só seria viável, incorporando-se no desafio, de 
forma decisiva, a iniciativa privada, nenhum país do 
mundo ocidental conseguiu êxito pleno e irrigação, sem 
a }Ja:rtícipação da iniciativa privada, desde o pequeno, ao 
médio e grande empresáriO. 
~ evidente que a participação dos órgãos que atuam 

na área, como a CODEVASF, é fundamental, quer na ir
rigação de áreas pioneiras, quer nos planos de coloni
zação. Devem, aliás~ ter seu raio de ação amplhido, em 
razão da experiência adquirida em experiência de longos 
anos. Mas, é preciso conceber, ao mesmo tempo, um 
el~nco de incentivos, a fim de atrair o pequeno e o médio 
pro"príetário já estabeleCidos em áreaS- irriiãVeis, para as 
vantagens -inigualáveis da cultura irrigada, em termos de 
produtividade e de segurança às intempéries. Imperioso, 
portanto, a -criãção de JUros- subsidiados, para a fase ·de 
investimento, e, pelo menos, do primeiro custeio. 

-Que, finalmente, a exemplo do que ocorre em ou
tro_s pafses, a água possa ser considerada como um bem 

_natural da m~~~:tr_importância e, portanto, o seu uso para 
quãlQUer finalicfaCfe--::.- energía~ abastedrrientci oU -Irri
gação -seja dis_ciplinado por um único órgão, para_ ~vi
tar c_o_nflí~oS"Ô~-intereSses, que tenderã:o a- se agraVar, 
com-a "amPlfáção do uso da água. - c 

A irrigaçào é uin- g-rande Passo para o problema do 
Nordeste; como o ê para o pfóPrio quidro nacional: va
le, sobremodo, de pés no chão, conscientes de nossa rea
lidãde, reafirmar que não_~tamos raciOcinando com irri
gação exclusivamente para definir O problema das secas 
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cíclicas de nossa regiãO. Para tanto, torna-se necessário 
um elenco de soluções integradas que, dependendo das 
características da região-alvo, devam ser assumidas para 
superar detinitivamente o seu desafio. 

Compete-nos ter em mente que a água é fator decisivo 
para a subsistência humana no semi-árido, além do as
pecto de saúde pública, quando temos conhecimento de 
que 70% das doenças que atingem nossas crianças na re
gião decorrem da má qualidade da água que ingerem. 
Daí enumeramos algumas providências: 

- Abastecimento singelo - Quando existe água no 
subsolo, o sistema mais económico para abastecer as pe
quenas comunidades é através de um poço e um chafariz. 

- Adutoras - Visando o abastecimento humano e 
antmal, com alternativa para irrigação, é um processo 
definitivo pa-ra municfpi"os próximos a dos perenes. f: 
que lamentavelmente, na maior parte do semi-árido do 
Nordeste, as localidades estão assentadas sobre cristali
nos, sem água n-o subsolo e _quando ela existe é adotada 
de elevado teor de salinidade. Nessas circunstâncias, as 
adutoras são o melhor caminho. 

- Barragens - Proceder, Estado por Estado, a um 
minucioso estudo dos pontos de barramento possíveis; 
nem todos os rios visando não apenas o abastecimento 
d'água mas projetas de irrigação. Neste programa ê es
sencial o assentamento de colono nos lotes irrigados, 
promovendo benefícios relevantes, como a críação de 
empregos e a produção de alimentos. Em determinadas 
circunstâncias, as barragens podem ser utilizadas na pe
renização de rios intermitentes, e sempre no incentivo à 
piscicultura. - - -

- A~:Udes - Dependendo de sua dimensão e carac
terísticas, a abrangência dos seus benefícios se assemelha 
às barragens. 

- Cisternas - Alvo, o pequeno proprietário, sempre 
o mais atingido pelas secas, .. aquele que vai para as fren
tes de trabalho em busca da sobrevivência até de água 
para o seu consumo. 

- Aguadas - Amplo plano para a construção de 
aguadas para consumo animal. 

- Eletrificação rural - Utilizando-se processos alter
nativos de produção de energia. 

- Estrad·as vicinais - Veias para a circulação da pro
dução. 

-Módulos demonstrativos de irrigação - Para asse
gurar sua viabilidade e atrair adeptos. 

Todas essas soluções são simples, sem sofisticação, e a 
maioria delas já se encontra em implantação, embora de 
forma esparsa, desordenada e extremamente modesta. O 
importante é que haja a disposição de fazer, a existência 
de fontes Permanentes garantindo recursos disponíveis e 
um pragmatismo na delegação de atribuições, para que 
os Estados possam diretamente realizar as obras, sob a 
supervisão da própría SUDENE, mas com a prevalência 
do conhecimento e intimidade com os aspectos regionais 
do problema, que são diferentes de região a região. 

A hora é de desafios. Recusamo-nos a crer que, um 
país continental como o nosso, com tantas riquezas e 

_ so~retudo com uma ilp.ensa reserva de terras agricultá
veis, não utilizadas - e o Nordeste é um exemplo disto 
- se tenha utilizado como remédio, como se fez com 
essa crise que nos asfixia há anos, a recessão, o esmaga
mento· do mercado interno, em prol de exportar a qual
quer custo. 

Angustia-nos ver países com condições agricultáveis 
inferiores à nossa, como a China, produzir 400 milhões 
de toneladas de grãos, enquanto o Brasil se fixa, teimosa

-mente, há sete anoS, ein 50 milhões de toneladas dé 
grãos, como se fora este um número cabalístico. Ora, se 
dobrássem'?s essa produção - é perfeitamente possível 
fazê-to - teríamos todo o dinheiro necessário ao paga
mento de qualquer dívida externa, além de milhões de 
empregados para o Brasil, um País onde os jovens che
gam, ano a ano, à razão de 1.700.000, à- cata de empre
gos. 

Urge que acreditemos neSSe País e revertamos nossos 
caminhos. Nossa única saída é a retomada do desenvol
vimento. Já pagamos um p.lto preço para aprender com a 
miséria do nosso povo, que reces-são pode até ser rem~

. dio_ para países de~envolviçlos, cuja população com ele
vado índice de _renda tenha desperdícios ou supérfluos a 
economizar e sobretudo, altamente protegidos por 
seguro-des:emprego, garantido por sofisticado Welfare 
state. Sociedades já estag~adas, países concluídos, habi-
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tados por uma população envelhecida, opulenta e sem a 
necessidade de enfrentar novos desafios, como aliás seus 
antepassados Q fiZceram tão bem. Mas nunca esta ª-olução 
para o Brasil, um imenso País a se construir com 64 mi
lhões de jovens abaixo dos 19 anos, ávidos por empregos 
para construírem uma nação nova. 

O BrasH tem que marchar em direção_do seu grande 
destino, com um desenvolvimento mais social e dis:tribu
tivo; A mensagem símbolo da esperança que domina a 
alma de todos os brasileiros é a "Nova República". A 
'"Nova República" tem tudo para dar certo. Temos uma 
imensa potencialidade a explorar, temos um povo jovem, 
trabalhador, idealista e ansioso para ver firmado um 
novo desenvolvimento, onde haja crescimento econômi
co, mas fincado, sob o critério ba.silar da justiça soéiãl; 
de uma mais equânime distribuição de rendas e benefi
cias que abranjam toda a sociedade brasileira. 

Este ê o País, com que· tanto sOnhamos, plenamente 
factível de ser concretizado e que pela mercê de Deus ha
veremos de c_onstruir. Afinal, comó nos ~nsina o histo
riador ing[ês Toynbee, a humanidade costuma ser_ em- _ 
purrada pelas crises. Nelas é que os povos têm encontra
do as grandes soluções. 

A lição da história, entretantO, aconselha a nos apres
sarmos, porque já perdemos tempo demais. 1!: como nos 
advertia o Presidente Kenedy: "Uma sociedade que não_ 
for capaz de ajudar os muitos que são pobres, não pode
rá salvar os poucos que são ricos". 

Muito obrigado. 

"melhorar o desempenho e a credibilidade dos incenti~ 
vos fiscais". sem ninka J)erâer de vista as suas finalida~ 
des sociais e econômicas. 

Entre·as-su8estõeS da ABIPfã.o MiiltStro sa.Yãd~a-bti
destacar aqu(!J_a _que trata do i~centivo e orientação do 
Governo às erripresas beneficiârias- de porte e potencial, 
no sentido de recorrer ao mercado de capitais, quando 
solicitarem recurs_os ince_ntivados para ampliação de pro~ 
jetos. Com isto, seria liberado maior volume de recursos 
c!_q_!_fun_~_Q~ª-~n_4~?r a_ projetas incentivados_médios 
e pequenos, dentro do mesmo orçamento. Muitas com· 
panhias de capital incentivado têm recorrido, com suces
so, o mercado de capitais, eom vistas à capitalização. 
Esta proposta nos parece interessante~ cabível, portanto, 
a Su_a_ apreCiaÇãO.-- -- -

Outra sugeStão qUe merece ser bem recebida é o ·estã~ 
belecimento __ da _obrigatoriedade,_por parte das empresas 
beneficiáriaS; de divulgar mais, através de peças de quali~ 
dade e com maior freqUência, as TnTórm::ições sobre seu 
compçrt,_a!l}e_!!t9~ _resuJ~ado~_. ___ E:sta estr~_tég_ia jri_~, _ce:rta~ 
mente, atrair maior volume de investimento-s, m-aiS inves~ -
tidõres para-os--seus fltutOs, através das bolsas de valores 
ou do sel_d_prQprio balcão de ações. Na verd.:l:de, a fal_ta _de 
divulgação dessas informações- empresã.riais, até mesmo
a sua sonegação, pode privar as próprias beneficiárias, 
hem como aquelas que, na região ou com·projetos-seme
lhantes, almejam o incentivo. Um conhecimento mais 
real da situação desses projetes valorizaria os leilões es
peciais do FINAM, do FINOR e do FISET, em função 
da maior liquidez dos papéis ofàecidos. 

O SR. PRESID~NTE (João Lobo) -Concedo a_ pa- S_enhor Presidente, decreto presidencial de 15 de ages-
lavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. to último modificou a composição do Conselho Delibe-

0- SR. JUiAHY MAGALHÃES (PDS- BA. Pro- ra~iyo d~ ~UDENJ!, ~il:~tuindo representantes_dos novos 
nuncia 0 seguíilte discurso.) Sr. Presidente, Srs. Senado- MíníStérios Civis e ã.s Cõil.federações Nacionais_ d_a_Jn~ 
res: dústria,---do_ Comércio e da Agricultura e as congéneres 

Os "fundos. setoriais - FINAM, FINO R e FISI;:T _ do lado dos traQa.lhadores. P.arece-nos cmweniertte, age-
exercem um papel fundamental no desenvolvimento das ra, que"aS~COiiledf:'i'ã:ções ...:.:.--ao eã:c.olher, a cada dois 
regiões mais carentes do nosso País. Neste ano, os recur- anos, representantes dentre os filiados às federações da 
sos dirigidos a estes_fundos, através do Imposto sobre a _ r~p_ec~iya categ-oria_._ .sedia~a~- na área_de atuaçã__o d~_SU
Renda, irão ultrapassar os Cr$ 2 trilhões. Muito se dis- Df:NE, conforme 01spõe decreto ~ efetua_Ssem parte 
cute sobre o funcionamento des~;~_e:s_instrl_d_mentj)~,--- - aesse recrutamento dentro de empresas beneficiárias. 
apontam-se desvios, denunciam-se distorções, clama-se --Proceder-se-la, então, a um rodízio de pequenas, médias 
pelo seu aperfeiçoamento, mas será sempre justo recO- · e grandes _empres:as in,centivadas, a fim de _que~ no Conse-
nhecer a validade e a imPortância· sõCiõ-ecõriômica dõs -- -lho Deliberativo da SUDENE, sempre estivesse Presente 
incentivos fiscais como fator de.redenção e desenvolvi- algum repreSeritante do setor. Por outro lad.o, não seria 
mente, por exemplo, do Nordeste brasileiro. Bem- deiilãistaroOéiri' que-o Governo estudasse a _inclusão de 
administrado, cumprindo a sua nobre destinação, os utri representante das empresas investidoras no Canse-
fundos setorials promovem retornos sociais admiráveis e lho. Assim, a análise e decisões sobre os projetes apre-
num processo crescente e multiplicador extraordinãrio serltadoS~ Co-ntarlaln sempre com o crivo técnico, pari-
de beneficias para as pOpulações atingidas. tái-íO, áos- e-mPTe5át-ios ínYesl.idores e beneficiários. 

A Nova República compreendeu a dimensão e impor- A- mesma abertura seriil natural e _democráJica. no 
tância dos fundos setoriais e criou á ComissãO de Ava-. _ Conselho Deliberativo da SUDAM. 
liação dos Incentivos FiscaiS, visando a corrigir aQUeles -------c>S"TriYestidoreS- ·assinalam, ainda, a necessidade de 
desvios e redefinir a politica dos incentivos. A Asso- criação de um cQnselho Deliberativo para o Instituto 
ciação Brasileira de Investidores em Projetas Incentiva- BrãiiieiiCl de" :DesenvolVimeiúo Florestal- IBDF -,e a 
dos- ABlPl -, com sede em São Pauto, que reúne as reVOgação do artigo 19 do Decreto~lei n'l' 1.378, de 1974, 
empresas geradoras de recursos que alimentam o setor, tornando negociáveis os Certificados de Participação em 
aCaba de encaminhar ao Ministro-Chefe d\1 Secretaria_~-~_ Reflorestamento (CPRs) e as ações das empresas benefi-
Pianejamento da Presid~ncia da Repúblíca, Dr. JoãQ____ Clá-i'ias, dentro de quatro ãnos. Segundo os investidores, 
Sayad, documento sugerindo ~ma série de medidas :corri ••a revogação estimularia a efetiva criação de um merca-
0 objetivo de aperfeiçoar o siStema de incentivos fiscais do para estes ati vos". Os investidores encaminharam ao 
do País. Governo passado um trabalho sobre esta questão, com o 

Após analisar o citado documento, cumpre-me, ini-- - - -consenso=ae=roaoc oS SCf(freSoefiV61vidos, e aguardam 
cialmente, louvar a iniciativa da ABIPI, dos empresários manifestação a_respeito. Considero válido o estudo desta. _ 
investidores, que julgo patriótica e colaborativa, afere- proposta; bem como de qualquer outra s_ugestão bem-
cendo ao Governo idéias e propostas de conteúdo e intencionada, que vise ao aperfeiçóainento da política de 
oportunidade. Os empresários pretendem aprimorar a iii.Centivãs -fiscais:- · ·- -- - · 
legislação, tornandoRa mais realista e pertinente, e revi- Outra ·reiviriâicação dos investidQres, que julgo ser de 
gorar a política que rege o sistema de incentivos fiscais___ toda a classe_ política, dos empresários e adminSitradores 
oriundos do_ imposto de renda d_as pessoas jurídicas, com federais e regionais, é a definição mais clara do objetivo 
vistas à obtenção de maiores retornos sociais e.econQ_mi~ _ dl:!! jrrt:'çiridac:f_e_S_ a_ ser~m _eleitas com r~c_ursos clqs fqp.dos 
cos para ãs áreas beneficiadas. Permitam-me, o Sr. Presi- - selO"õ:"a:!S; ~a fi_rrt de que o- atendiffieilto às necessidides 
dente e os ilustres Senadores, considerar algumas pro- emergentes para o desenvolvimento setorial_ e econôrnico 
postas dos investidores, as quais julgo inteligentes e viâ.- ~nas áreas da saúde, educação, geração de empregos. 
veis, dignas de um exame sério e cuidadoso por parte do migrações internas- seja- cada vez mais ordenado era-
Govemo Federal, especificamente do Ministro João cional, infe"ii.sõ- a CasuíSni.os, interesSeS estranhos- ou me.: 
SayadedemaismembrosdaÇomissãQdeAv~iaçãQd()! nOJ~·-,-'~----'-_c___:- ,______ _. _____ _, __ . ____ _ 
rncentivos Fiscais. - - ---~ -"A-ct:HtiJ)afiblliZação dos OrCimel}tOS~dos_Fiilldos_-cQril-

A Associação parte do pensamento, segundo o qual é as necessidades regiOnais ê oUtra p-reocUpação dos inves-
necessário e urgente fõrfalecer e íntegi'ã:r, cada vez mãis, tidores, evitando-se os .. estouros" desses orçamentos. Q 
à tripé que sUstenta o sistênúlincentiVado, ou seja, o Go- COnSelho- de Desenvolvlnietito Econômico :..:__ COE -
vemo, os investidores e as empresas beneficiárias. Atra- Somente determiÕ.aria a suplementação dos Fundos. 
vês de diálogo e da co_ntríbuiçã.Q mútua, as possfvCis após cánSUlta às agências de desenvolvimento, a quem 
.. áreas de atrito" seriam eliminadas, co_m o obj_etivo de; cab_eri~ -jU~_t!flcar" ~o re_querimentç_· da ~ediqa. 
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Senhor Presidente, cabe, ainda, uma revisão n-os cri
térios de anâlise das cartas-consulta. tornando-os mais 
riggrosos na ãQ_rov~f(Q_si_9§. projetas, considerando~se as 
prioridades_ regionais, a idoneidade moral e financeira 
dos __ titulares de empreendimentos, sua capacidade 
técnico-administrativa e emp-resarial. Ao mesmo tempo, 
Senhor Presidente, é urgente e imperiosa a alteração da 
legislação, no sentido de se adotar maior severidade, 
maior rigor da legislação quanto à mal versão de verbas e 
salvaguarda dos direitos dos empregados, do Estado e 
dos investidores. Os crimes econômicos, o uso indevido 
de recursos _devem receber as sanções da Lei n., 6.024. As 
obrigações previstas nã Lei n9 6.404, relativa às socieda
des abertas, devem alcançar as empresas incentivadas, 
si&urido, e·dai'ó, a:capacfdade de cada uma. A obrigato
riedade de auditoria ex:terna e _independente, credenciada 
peJo Banco Central e pela Comissão de Valores Imobi
liârios, para as contas das empresas beneficiârias, dimi
ntiiiía õs f"i~Cos e õs cU:stos destes serviços para as agên
cias de desenvolvimento. 

-sr.:--preSidettte.--ãOPOdCr -Legislativo cumpre vigiar e 
interpretãr, permanentemente, a política de incentivos 
fis_~jsdq P~s,_:;l r~ªl_idade_ do setor, visando ao aper
felçoamento contínuo da legislação, dos mecanismo"s de 
concessão desses benefícios, que não significam apenas 
estímulos ao empt-esáriô e ao inVestidor ou demanda de 
ações políticas para o Estado. Os incentivos fisca-is, fiéiS 
à sua natureza, retas nos seus objetivos e diretrizes, são 
instrumentos insubstituíveis de promoção do desenvolvi
mento sócio-económico, de resgate político; de inte
gração de extensas âreas do nosso território, seclllarmen
te_desprezadas, que só conhecem a esperança e as possi
bilidades. Muito obrigado. (Muito bem!) 

-o SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Raimundo Parente. 

O SR. RAIMUNDO PARENTE (PDS- AM. Pro
nuncia o seguinte dis_curso.) Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 

Pof-força_da-Lei n'l' 7-212, de vinte de julho de mil no
vecentos e oitenta e quatro, o dia prímeiro de outubro foi 
instituído como o dia nacional do Vereador, represen
tao.do .umª- fJoJJle:nagt:_m ~obre!flaneíra justa aos Legisla
dores municipais de todo o Pais. 

Em verdade, Sr. Presidente e$rs. Senadores, o traba
lho quase anônimo desses Edis, espalhad_os pela imensa 
vastidão do territôrio nacional, desde as capitais mais 
progressistas e mais modernas, até as cidades mais hu
mildes, vale, sem dúvida alguma, como pedra angular 
sobre a qual repousa, solidamente, o majestoso edifício 
da naciotlalidade, traduzindo, na grandeza de seu signifi
cado, a união e a- interligação da familia social, com a 
sua complexidade, com as suas carências, com os seus 
anseios, com os seus sonhos, com as suas esperanças. 

São eles, os Vereadores, na vivência do dia-a-dia nas 
unidades municipais, os grandes e profundos conhecedo
res dos maís aflitivos problemas comunitários, desde a 
necessidade da simples instalação de uma torneira coleti
va, para atendimento a um bairro pobre, até as grandes 
lutas envo.lvendo a problemática dos transportes, da 
educação, da saúde, da aUmentação, do usbanismo, da 
iluminação pública, do lazer, da limpeza etc. 

Verdadeiros arautos comunitários, eles permanecem 
diutumamente em contacto íntimo e direto com as popu
lações .citadinas, na cidade _e no interior, servindo de li
gação entre o povo e os mais altos escalões da adminis
tração pública, aos quais encaminham os pleitos, os re
cJ.amos e as carências mais dramáticas, num atendimento 
que ganha conotações de sacerdócio, tal abnegação, o 

_ espírito de renúncia com que eles se entregam ao cumpri
mento do_ seu dever. 

Daf, Senhor Presidente e Srs. Senadores, a razão deste 
meu pronunciamento de hoje, atrav~s do qual quero 
prestar á minha homenagem pessoal e do PDS do Ama
zonas, a esses- bravos companheiros, Vereadores de todo 

-o Brasil, como um preito de gratidão e reconhecimento 
ao labor que eles desenvolvem, de tão alta relevância, em 
prol do desenvolvimento, do progresso e da emanci
paÇão- S6cio-~_ºnÇmíca d_o noss6_País. 

A eles, pÕrtanto, aos Vereadores do Brasil, nosso 
agradecimento e nosso louvor, Honra ao Mérito! 

Era o que tinh~ a dizer. (Muito beml) 
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O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Conce_do a pa
lavra ao nobre Senador César Cais. 

O SR. Ct:SAR CALS (PDS - CE. Pronuncia o se
guinte discurso.) Sr. Presidente, Srs; Senadoreii::--- - · 

Esta Casa estará discutindo e votando, dentro em bre
ve, o Projeto de Lei n~ 100/85, oriundo da Câmara dos 
Deputados, que introduz modificação na legislação de 
amparo aos Ex-Combatentes da Segunda Guerra Mun
dial. 

Comemoramos no dia 5 de maio deste ano o 409 ani
versário da vitória das Forças Aliadas sobre o nazismo. 
Orgulhamo-nos de ter participado ativamente dessa vi
tória, contribuindo decisiva-mente para que a democracia 
se ímpusesse a um regime marcado pela força e pela des
truição dos nossos valores morais. 

A 16 de julho. de 1944, chegava a Nápoles o navio
transporte "General Mann", conduzindo__os primeiros 
cinco mil soldados brasileiros, sob o·comando do general 
Zenóbio da Costa. Incorporada ao V Exército Americi.i.:. 
no, nossa tropa ultimou seu preparo em suas áreas de 
instrução e, a t3 de setembro, recebeu sua-primeira mis
são de combate. 

A FEB vinha na hora crítica, na hora da fome de gen~ 
te, uma divisão chegando de longe, da zona do interior, 
para estancar a sangria de dojs corpos consagrados na 
luta: o V Exército Americano e o VIU Exército Britâni
co. 

A luta na Itália foi uin desafio__ao ru:rojo e à constância 
dos soldados brasileiros. 

A campanha da FEB pode ser vista sumariamente em 
períodos distintos: 

-o primeiro vai de meados de setembro de 44 a 
princípios de fevereiro de 45. 1:: o tempo dos ataques ma
logrados ao sinistro Monte Cas(elo. Fase do heroismo 
das patrulhas, fase áspera e difícil, que antecede e prepa
ra dias melhores .. ~í. a FEB realm~gte fez sua preparação 
no sangue e na vigrha, na lama, na neve e no sacrificio. 

- o segundo período vai de meados de fevereiro aos 
princípios de março de 45. Trata-se de conquistar melho
res posições. Há os ataques a-pOSiÇ-ões fortificadas e mar
cam esse período as inesquecíveis vitórias de Monte Cas
telo e Castenuovo de Vergato. 

- o terceiro vai de meados de março a 2 de maio de 
45. Ofensiva em toda a frente da Itália. Ofensiva da Pri
mavera. Golpe final. O difícil ataque a Montese, contra a 
sólida defesa Alemã. Por fim, a-retirada, o cerco e a ren
dição. 

Esta é a síntese do que a FEB fez no sacrifício de sete 
meses e meio de guerra ininterrupta e nos ajuda a com
preender o papel do nosso pracinha na vitória final. 

A participação do Brasil na 2'i' Guerra Mundial regis
tra lances heróicos, gestos de despreendimento e abne
gação. Nesses gestos de sacrificios, de coragem e decisão, 
todos souberam cumprir sua missão afrontando a morte, 
pontificando o het'oísmO- de homens simples e valorosos. 
Esses excepcionais pracin!iiiSTrãpuseràrrl.:Se à Confiança e 
à admiração dos soldadOs de tOdOs os-ésCatõOs hierárqUT~· 
cos, por sua bravura consciente, por sua inflexível disci
plina, por suas convicções democráticas·e p·or sua serena 
energia. - -

A FEB não foi apenas uma simples expedição. Não foi 
uma presença simbólica na guerra contra o nazismo. A 
FEB marcou, a fundo, o iilício de profundis mudanças 
no Brasil. 

O saldo primeiro dessa presença foi- O desPertar da 
confiança do homem brasileiro em suas próprias poten
cialidades. Reacendeu-se a consciência democrática de 
nosso povo e amadureceu nas nossa:s Forças Armadas 
uma nova consciência profissional. 
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- o- pracinha brasileiro fez-se conhecido nos duros 
exercícios de combate a que se dedicava ardorosamente, 
mostrando ao mundo inteiro o valor da nossa gente. 
Fêz-se conhecido ao marchar, na madrugada e na lama, 
para a fi-eilte de combate, adaptando-se magistralmente 
ao meio ambiente que lhe era hostil e à guerra. 

Fez-se conhecido na defesa e no ataque, no heroísmo, 
na euforia e no desalanto. 

Volta enflm à sua terra, na difícil reintegração à vida 
de sempre, marcado no fundo da alma pelas cenas do 
combate e pelos enganos da glória vazia e fugaz. 

Senhor Presidente, Senhores Senadores, 
O Brasil tem para com esses homens uma dívida irres

gatável. Não podemos esquecer _os nossos heróis. 
Não podemos esquecer o papel que os nossos praci

nhas desempenharam na consolidação do regime demo
crático. Não podemos dizer não às suas justas reivindi
cações, proporcionando-lhes condições de vida mais dig
nas, dando_ um pouco mais a quem jâ nos deu muito. 

Aprovando o Projeto de Lei n9 100/85, estaremos ho
menageando tambêm ~s 451 combatentes que tombaram 
no campo de batalha e esta-remos ·dando mostras ao 
mundo de que soriios um povo que sabe cultuar os seus 
heróis. 

O Projeto de Lei da Câmara n9 100, de_l985, entre ou
tras medidas, assegura o restabelecimento das aposenta
dorias e pensões originárias, para quem optou pelo rece
bimento da pensão do art. 30 da Lei n9 4.242/63 _e resta
belece_ a equiparação de proventos dos servidores públi
cos federaís que participaram de operações de guerra na 
força aêrea expedicionária, da força e da marinha, à re
muneração do pessoal da ativa. 

Os dispositivos citados são os seguintes: 
"Lei n9 4.242, de 1963- Art. 30- é concedida aos 

ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial, da FEB, 
da F AB e da Marinha,_ que participaram ativamente das 
operações de guerra e se encontram incapacitados, sem 
poder prover os próprioS meios de subsistência e não 
percebem qualquer importância dos cofres públicos, 
bem como a seus herdeiros pensão igual à estipulada no 

-art. 26 da Lei n9 3.165, de 4 de maio de 1960. 
--Parágrafo único. Na concessão da pensão observa-

se-á o disposto nos arts. 30 e 31 da mesma Lei n'i' 3.765, 
de 1960". 

•"'Lei n9 3.765, de 1960- Art. 30- A pensão militar 
será sempre atualizada pela tabela de vencimentos que 
estiver em vigor, inclusive quanto aos beneficiários dos 
contribuintes falecidos antes da vigência desta lei. 

§ }9 O cálculo para a atualização tomarâ sempre por 
base a pensão tronco deixada pelo contribuinte, e não as 
importâncias percebidas pelos beneficiários em pensões 
subdivididas e majoradas Oll; acrescidas por abono. 

§ 2.9 Em relaçã_o aos beneficiários dos contribuintes 
jâ falecidos, a nova-Pensão substituirá o montepio e o 
meio-soldo, ou a pensão e.oc;pecial, não podendo, porém, 
nenhum beneficiário passar a perceber pensão inferior à 
que lh~ v_~m-sen~o paga. 

Art. 31. - O procesSõ -e o pagamento da pensão mili
tar, inclusive os casos de reversão e melhoria, s~o- da 
competência dos MinistêJ;ios a que pertencerem-·os cõn

- tribuintes, devendo ser submetidas ao Tribunal de Con
tai as respectivas concessões, para julgamento da sua le
galidade. 

§ }9 Para o ciiSo d'as pensioriistas que, na data ~da 
publicação desta Lei, já estejam percebendo suas pensoes 
pelo Ministério da Fazenda, o processo e o pagamento 
nos casos de reversão e melhoria continuam sc;ndo da 
competêricia do mesmo Miriistério. · 

§ 29 O julgamento da legalidade d~ con~são, p~lo 
Tribunal de Contas, importarâ. no reg1stro automátiCO 
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da respectiva despesa e no reconhecimento do direito dos 
beneficiários ao recebimeto, por exercícios findos, das 
mensalidades relativas a exerclcios anteriores, na forma 
do art. 2.9 desta Lei." 

Homenageemos os nossos pracinhas, os nossos ex
combatentes, e os nossos heróis, aprovando o referido 
Projeto de Lei e assim poderemos nos orgulhar de ter
mos feito justiça àqueles que, com o risco da própria vi
da, nos garantiram um Brasil livre e democrático. (Mui
to bem!) 

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Não há mais 
oradores inscritos: 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão, de
signando para a extraordinária das 18 horas e 30 minu
tos, anteriormente convocada, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

piscussão, em turno único, da redação final (oferecida 
pela Comissão de Redação em seu Parecer n9 718 de 
1985): do Projeto de Lei do Senado n'i' 228, de 198-1: de 
autona do Senador Gstão MUller, que autoriza o Minis
tério da Educação a disciplinar a obrigatoriedade de re
produção pelas editoras de todo o País, em regime de 
prop~r.cionalidade, de obras em_ caracteres Braille, e a 
~er~uhr a reprodução, sem finalidade lucrativa, de obras 
Já divulgadas, p~ra uso exclusivo de _cegos. 

Discussão, em turnO único, da redação final (oferecida 
pela Comissão de Redação em seu Parecer n9 720, de 
1985), do Projeto de Lei do Senado n9 1, de I985RDF, 
que dispõe sobre a inclusão, nos proventos de aposenta
doria, da gratificação por operações especiais de que tra
ta o Decreto-lei n9 1.727, de lO de dezembro de 1979, e 
dá outras providências. 

Discussão, em turno único,- da redação final (oferecida 
pela Comissão de Redação em seu Parecer n9 716, de 
1985), d9 Projeto de Resolução n" 47, de 1983, que dá 
nova redação ao item XI do artigo 16 e à alíneaj do arti
go 4Ig·-ao Regimento In_terno. 

Discussão, em turno úniCo, do Projeto de Decreto Le
gislativo n9 26, de 1984 (n'i' 52/84, na Câmara dos DCpu
tados), que aprova o texto do Protocolo concernente à 
Emenda ao Acordo de Comércio e Pagamentos, de 5 de 
julho de 1975, entie-0-Goveino d'a República Federativa 
do Brasil e o Governo da República Socialista da Romê
nia, concluído em Brasília, a 29 de dezembro de 1983, 
tendo 

PARECERES favoráveis, sob n9s 726 e 727, de 1985, 
das Comissões: 

- de Relações Exteriores; e 
-de Economia. 

~SR. PRESIDENTE (Jpão Lobo)- Está. encerrada 
a sessão. 

(Levanta~se a sessao às 17 horas e 03 minutos.) 
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Ata da 186ª Sessão, em 1"' de outubro de 1985 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

ÀS /8 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-Sij"PRf;, 
SENTES OS SRS. SENADORES: 

- Altevir Leal - Mário Maia - Eunice Michiles -
Fábio Lucena- Raimundo Parente -.Odacir Soares-
AJoysio Chaves- Gabriel Hermes- Hêlio Gueiros
Alexandre Gosta - Américo de Souza - Alberto Silva 
- Helvidio Nunes:..._ João Lobo~ Cesar Cais -José 
Lins - Virgílio Távora - Moacyr Duarte - Martins 
Filho - Humberto Lucena - Marcondes Gadelha -
Milton Cabral - Aderbal Jurema - Cid Sampaio -
Nivaldo Machado - Guilherme Palmeira - Albano 
Franco- Lourival Baptista- Heráclito Roilemberg
Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- Luiz Viana
João Calmon- José Ignâcio Ferreira-::- Ama~l Peixo
to - Nelson Carneiro - Ro_berto Sãtumino .:..._ Itamar 
Franco- Murilo Badaró- Severo Gome-s- Benedito 
Ferreira - Mauro Borges - Roberto Campos - José 
Fragelli - Marcelo Miranda -- Rober(o Wypych --~ 
Enéas Faria- Jaison Barreto- Carlos Chiarelli- AI
cicies Saldanha - Octavio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de pre-
sença acusa o comparecimento de 51 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob e. proteção de Deus, iniciamos_ nossos trabalhos. 
O Sr. 19-Secretário irâ proceder à leitura do expedien

te. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFICIO 

Do Sr. J9:Secretário da Câmara do Deputados, encami
nhan'do à revisão do Senado aut6grafo do seguinte projeto: 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA 
N' 130, de 1985 

(N9 4.065/84, na Casa de origem) 
De iniciativa do Senhor Presidente da República 

Altera dispositivo da Lei n9 5.701, de 9 de se
tembro de 1971, que dispõe sobre o Magistério do 
Exército. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I" Ocaputdoart.16daLein95,70t,de9dese

tembro de 1971, passa a vigorar com a seguinte redução: 

"Art. 16. O curgo de professor permanente é 
provido mediante concurso público de títulos e pro· 
vas, realizudo nos termos deste artigo, ao qual po-
dem concorrer civis e oficiais do Exército, da ati v a, 
estes na forma que dispuser o regulamento desta 
lei." 

ArL 21' Estu lei entra em vigor na daiil -de su<i publi
~tç-ão. 

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

MENSAGEM N• 291, DE 1984 

Excelcntfssimos Srs. Membros do Congresso Nacio
nal: 

Nos termos do art. 51 da Constituição Federal, tenho 
a honra de submeter U elevada deliberação de Vossas Ex
ce/êncius, acompanhHdO de Exposição de Motivos do Se
nhor Ministro do Exército, o anexo projeto de lei que 
.. altera dispositivo da Lei n~' 5.701~ de 9 de setembro de 
1971, que dispõe sobre o Magistério do Exército". · 

Brasília, 14 de agosto de 1984. -João Figueiredo. 

Presidência do Sr. José Fragelli. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 70 
. -DE 9 DE AGOSTO DE ~984 

DO SR. MINISTRO DO ~EXERCITO 

Excclentis_simo Sr. Presid~nte da_ República: 
~Lei n_~'__jJOl, de 9 de setembro de 1971, qUe dispõe 

-Sobre o Magistério do Exército, em seu art. I 6 prescreve: 

--:.o· cargo--de pro(êsSor pirmãnente"ê P"roVldO" me~ 
d!a_ntç:._ c._QJlc:u_r_s_o público de Htulos e provas, realiza

__ du_n.os.termos. deste.-artigo, ao qual podem concor
rer civis e oficiai~ dO Exército, da ativa." 

Considerando a necessidade_.da adequaç~o destas 
prí~:":~crlçôCs -- tegaíS:- às- eXigências glob.ais da Política de 
Pessoal do Exército, impõe-se que a referida Lei n9 
5.701/71 estabeleça condições que conciliem o direito do 
oficiul du utiva de concorrer ao cargo de professor per
manente do Magistério do Exérc_it_Çl, com os supe:riores 
rrneresseSâil"TI1Stlt.UiçãO:-de forma que o Regulamento 
da supracitada Lei possa estabelecer os requisitos para 
os oficíais do Exército, da atíva, prestarem o concurso 
previsto. 

A medida vlsa a atender ao interesse e à conveniência 
d:t Administração Militar, voltados, com prioridade, 
para a consecuç~o dos objctivos de sua atividade-fim, em 
rãtão Clc ·sua -destinação constitucional. 

pi_~tl)t_e_do ~posto, tenho a honra de submeter à eleva
da cOrls!aerãÇão de Vossa Ex'--elência o projeto de lei 
anexo, que cria condições para adequar o direito do ofi
cial dup_tlya de concorrer ao cargo de professor perma
nente do Magistério do Exército à Política de Pessoal vi
gente_n_esttJ lnstituiçi:io. 

Com profundo respeito. - Walter Pires. 

(Ã.1· Comi.uões de Segurança Nacional e de Edu
cação e Cultura.) 

PARECERS 

PARECER 
N' 764, de 1985 

Da Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Lei da Câmara n9 85, 
d~ 1985. 

-~~lato-r·: -~na~or Jorge Kalume 

A ComiSsão apreSenta a redaçào final do Projeto de 
Lei da Cümara n~' 85, de 1985 (n" 4.965/85, na Casa_ de 
origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Repúbli
ca, que dispõe sobre a_aplícaçào do estabelecido no art. 
29 da Lei n9 6.! 85, de (( de dezembro de 1974, que dispõe 
sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da 
A.dministração Federul di reta e das autarquias federais, e 
dú outras ·providências. 

SaLa de ReurJiões da Comissão, em 19 de outubro de 
19"85. - Américo de Souza, Presidente -Jorge" Kalume, 
Rek1tor - Martins Filho. 

ANEXO AO PARECER No 764, DE 1985. 

Redaçào final do Projeto de Lei da Câmara n" 85, 
de 1985, que dispõe sobre a aplicação do estabelecido 
no art. 29 da Lei n? 6.185, de II de dezembro de 1974, 
que dispõe sobre o regime jurídico dos senidores 
públicos civis da Administração Federal direta e das 
autarquias federais, e dá outras providências. 

O-Congresso Nacional decreta: 

XfL T9 -- Ressulvado o estabelecido no art. 29 desta 
lei, aplica-se o disposto no art. 2~' da Lei n9 6.185, de II 
de dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei nl' 

6.335, de 31 de maio de 1976, aos servidores pertencentes 
à categOria funcional de Fiscal dO Trabalho, código NS-
933, integrante do Grupo-Outras Atividadcs de Nível 
Surerior. · 

ArL 2" Os atuais ocupantes de emprego de Fiscal do 
Trubalho da Tabela Permanente do Ministério do Tra
ba"lho, desde que admitidos após aprovação em c_oncurso 
público, poderUo optar pelo regime jurídico de que trata 
u Lei n'1' 1.7! I, de28 de outubro de 1952, 11opiãzode60 
(sessenta) dias, contados a partir da data da.vigência des
ta lei. 

Parágrafo úniCo. Os empregos ocupados pelos servi
dores que optarem pelo regime estatutário ficarão trans
formados em cargos na data em que for apresentado o 
termo de opção. 

Art. :3? -Ficam tntnsformados em cargos os empre· 
gos d_c Fiscal do Trabalho, previstos na Tabela Perma· 
ncntc a que alude __ o arti_go anterior. 

Art. 49 Ficum Criados os curgos de Fiscal do Traba
lho correspondentes aos claros previstos na lotação do 
Ministério do Trabalho. 

Art. 5~> Esta lei entra em vigor nu data de sua publi
cuçiio. 

Art. 6? Revogam-se as _disposições cm contrário. 

PARECER 
N' 765, de 1985 

Da Comissão de Redação 

Redl:lção do vencido, para o turno suplementar, do 
substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
n" 89, de 1985 (n9 4.869/84, na Casa de origem). 

Relator: Senador José Ignácio Ferreira 

A Comissão apresenta a redução do vencido, para o 
turno suplementar, do substitutivo do Senado ao Projeto 
de Lei da C<imara nQ 89, de 1985 (n9 4.869/84, na Casa de 
origem), que autoriza o Poder Executivo a estender aos 
servidores do Serviço Federal de Processamento de Da
dos- SER PRO, os beneficias previstos no urt. 31' da Lei 
n'-' 7.025, de 8 de setembro de 1982. 

Sala de Reuniões da Comisstio, em J'i' de outubro de 
19!':5. -Jorge Kalume, Presidente- José lgnácio Fer
reira, Relator - Nivaldo Machado. 

ANEXO AO PARECER No 765, DE 1985 

_ Red_açào do vencido, para o turno suplementar, do 
substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
n'i' 89, de 1985 (n"' 4.869/84, na Casa de origem), que 
autoriza o Poder Executivo a estender, aos servidores 
que espeCifica, os beneficies previstos no art. 39 da Lei 

_ n~> 7.025, de 8 de_ setembro de 1982. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I~' E o Poder Executivo autorizado a promover 
o aproveitumento, na Categoria de Técnico do Tesouro 
Nacionul, dos servidores do Ministéril. ... a Fazenda ocu
pantes de cargos ou empregos do Quadro ou da Tabela 
Permanente, os das Tabelas Especiais de Natureza Tem
porúria e os do Serviço Federal de Processamento de Da
dos- SER PRO, que estavam em exercício nesse Minis
tério em 8 de julho de 1985, e atendam aos requisitos es
tabele_cidos para ingresso na referida Categoria Funcio
nal, obedecidos os demais critérios fixados pela Lei nço 
7.025, de 8 de setembro de 1982. 

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O expediente 
lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Discussão, em turnO únlcó,- da redação final (ofe
recida pela Comissão de Redação em seu Par_ecer nv 
718, de 1985) do Projeto de Lei do Senado n"' 228, de 
1981, de autoria do Senador Gatão MUller, que au
toriza o Ministério da Educação a disciplinar a obri
gatoriedade de reprodução pelas editoras de todo o 
País, em regime de proporcionalidade, de obras em 
caracteres Braille, e a permitir a reprodução, sem fi
nalidade lucrativa, de obras já divulgadas, para uso 
exclusivo de cegos. 

Discussão da redação final, (Pausa.) 
Não havendo quem faça uso da palavra, encerro adis-

cussão~ _ _ ___ ___ _ 
A redação_final ê_considerada definitívamente aprova

da, nos termos do art. 359_ do Regimento Interno. 
O projeto vai à Câmara dos Deputados. 

b o seguinte o projeto ·ap-róVado. -

Redação final do Projeto de Lei do Senado n9 228, 
de 1981, que autoriza o_Ministérioda Educa~ão adis
ciplinar a obrigatoriedade de reprodu~ilo pelas edito
ras de todo o País, em regime de proporcionalidade, 
de obras em caracteres Braille, e a permiir a repro-
du~ão, sem finalidade lucrativa, de obras já divulga
das, para uso exlusivo de cegos. 

O Congress-o" Nacional decreta: 
Art. 1'~ 1:. o Ministêrio da Educação autorizado a 

disciplínar a reprodução obrigatória de publicações pelo 
sistema Braille, pelas editoras de tódo o País em regime 
de proporcionalidade, permitida a reprodução, sem fina
lidade lucratiya, de obras cientifiCas ou literárias já t;li
vulgadas, para uso exclusivo de cegos. 

Art. 29 O-Poder Executivo re,gulamentarâ esta Lei 
no prazo de_ 90 (noventa) dias, contados de sua publi
cação. 

Art. _39 ESta lei entra em vigor na ·data de sua publi
cação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDJ;:NTE (José Fragctli) - Item 2: 

Discussão, em turno único, da redação final (ofe
recida pela Comissão de Redaçã_o em seu Parecer n9 
720, de 1985), do Projeto de; Lei do Senado N' 1, dç: 
1985-DF, que dispõe sobre a inclusão, nos proven
tos de aposentadoria, da gratificaÇão por Operações 
especiais de que trata o Decreto-lei_n9 1.727, de 10 
de dezembro de _1_979, e dâ outras providências. 

Em discussão a reda.ção final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
A redação ê considerada definitivamente aprovada, 

nos termos do art. 359 do Regimento Interno. 
O projeto vai a Sanção. 

f: o seguinte o projeto apiovado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• I, DE I985-DF 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n9 1, de 
1985-Df, que dispõe sobre a inclusilo, nos proventos 
de aposentadoria, da Gratifica~if.o por Operações f.s.. 
peciais de que 'trata o Decreto--lei n9 1.727, de 10 de 
dezembro de 1979, e dá outras providências. 

O Semi.do Federal decreta: 

Art. I' É incluída, nos proventos de aposentadoria, 
a Gratifícação por Operações Especiais a que alude o 
Decreto-lei nt 1.727, de 10 de dezembro de 1979, na ra
zão de 1/10 (um décimo) de seu valor, por ano de efetivo 
exercício em -cargo- de natureza estritamente policial. 

§ 19 Será computado ·o tempo de serviço prestado 
em qualquer época, desde que preenchidas as condições 
estabelecidas neste artígo. --

DIÁRIO D_O CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

§ 29 É vedada a percepção cumulativa desta gratifi
cação com-qualquer parcela decorrente da incorporação 
a que se refere o artigo 39 do Decreto-lei n' 1.727, de 
1979, ou com qualquer outra vantagem com ela cQnside
rada incompatível. 

Art. 29 A incorporação a que se refere o artigo I'~ 
~desta lei alcança os inativos que, se estivessem em ativi
dade, seriam beneficiados com a concessão da vantagem, 
independentemente da época de sua aposentadoria e nas 
condiç_ões estabelecidas nesta lei. 

A rt. 39 É assegurada incorporação fntegral da grati
ficação de que trata esta lei aos proventos, nas hipóteses 
de aposentadoria de_corrente de acidente em serviço, de 
moléstia profissional Ou doença grave, contagiosa ou in
curável, especificada em lei. 

Art. 49 A despesa decorrente da aplicação desta lei 
serã atendida à conta dos recurs.os orçamentários do 
Distrito Federal. 

Art,_ 59 Esta lei en_tra em vigor na data de sua publi
cação, inclusive quanto a seus efeitos financeiros. 

Art. 69 Regovam-se as disposições em contrário. 

0 SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Item 3: 

Discussão, em turno único, da redaçãO final (ofe
recida pela Comissão de Redação em seu Parecer n'~ 

- 716, de 1985), do Projeto de Resolução n9 47, de 
1983, que dá nova redação ao item XI do artigo 16 e 
à-alínea j do artigo 419 do Regimento Interno. 

Em discu-ssão a redaÇão final. (Pausa,) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 

A redação é -considerada df:fTnitiva:iriente aprovada, 
nos termos do art. 359 do Regimento Interno. 

O projetO vai à promulgação. 

f!: o seguinte o ·projeto aprovado: 

Redação final do Projeto de Resolu~o n9 47, de 
1983. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 52, item 30, do Regiinento Interno, e eu, Presi
dente~ promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' , de I985 

--Dá nova redação ao item XI do artigo 16 e à alínea 
j do artigo 419 do Regimento Interno. 

O Sena:do Federal resolve: 

Art. 19 O item XI do art. 16 e a alinea j do art. 419 
do Regimento Interno do Senado Federal passam a vigo
rar com as seguintes redações~ 

"Art, 16,,-,,.,A ... ~- ....... -~···-···-~·••••• 

-Xf- para iri.terpelar Ministro de Estado, por lO 
--(dei) minutos e Para a contradita, após a resposta 

deste (artigo 419, j); 

Art. 4I9 ................................. . 

j) terminada a exposição do Ministro de Estado, 
que terá a duração de I (uma) hora, abrir-se-á fase 
de interpelação, por qualquer Seriado r, dentro do 
assUnto tratado; diSpondo o interpelante de_ lO_ (dez) 
minutos, e seildo _ assegura,do igual prazo para a res
posta do interpelado, após o que poderá ser contra
ditado por prazo não superior a 5 (cihco) minutos. 

Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESID~NTE (José Fragelli)- Item 4: 

Discus-são, em turno único, do Projeto de Decre
to Legislativo n9 26, de 1984 (n9 52/84, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto do protocolo 
concernente à emenda ao acordo de comércio e pa
gamentos, de 5 de julho de 1975_, entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Go_verno daRe
pública Socialista da Roménia, concluído em 
Brasí!_i_?, a 29 de dezembro de 1983, tendo 
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PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 726 e 
727, de 1985, das Comissões: 

-de Relações Exteriores; e 
_=:- de_ E~nomi!'. 

Em discussão o_ projeto. (Pausa.)_ 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senador~ _ _que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Está aprovado. 
O projeto irá a (.~missão de Redação. 

b o s~guinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N9 26, de 1984 

(N'~ 52(84. na Câniara dos Deputados) 

Aprova o texto do Protocolo concermente à emen
da ao Acordo de Comércio e Pagamentos, de 5 de ju
nho de 1975, entre o Governo da República Federati
va _do Brasil e o Governo da República Socialista da 
Romênia:~ conCluído em Brasília, a 29 de dezembro de 
f98:l.-

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Fica aprovado o texto do Protocolo concer

nente à eme~da ao Acordo de Comêrcio e Pagamentos, 
de 5 de junho de 1975, entre o Governo da República Fe
d~rativa do Brasil e o Governo da Repúblcia Socialista 
da Roménia, concluído em Brasília, a 29 de dezembro de 
1983. -

Art. 29- Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 

O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente, peço a pala
vra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, para um a 
questão de ordem. 

O SR. NELSON CARNEIRO (RJ. Para uma questão 
de ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presídente, Srs. 
Senadores: . _ _ _ _ _ ~ 

A Mesa distribuiu às Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Legislilção Social o Projeto de Lei n' 173, de 
1982, de autoria do nobre Senador Moacyr Duarte, rela
tado há 15 dias na ComisSão de Constituição e Justiça. 

A minha questão de ordem, Sr. Presidente, diz respei
to à inC:ónlPetência e à falta de necessidade desse projeto 
ser apreciado pela Comissão de Legislação Social. Qual ê 
o objetivo do projeto? É revogar o art._38 da Lei do Di
vórcio, aquele que proíbe um segundo divórcio. Ora, isso 
não tem nada que ver coni Legislação Social. Tem tanto 
a ver com Legislação Social como com a Comissão de 
Economia e a Comissão de Finanças. 

A minha questão de ordem é que V. Ex.•, revendo a de
liberação da Mesa, resolva cancelar a distribuição à Co
missãO de Legislação Social, determinando que o projeto 
venha à votação do Plenário, porque- a única comissão 
que sobre ele deveriá opinar jâ opinou, por unanimida
de, a sua aprovação. 

Esta a questão de ordem, Sr. Presidente, que queria 
submeter à alta apreciação_ de V. Ex• (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) - Sr. Senador 
Nelson Carneiro, s'rs. Senadores, de fato, no meu enten
der, a expr~são "problemas sociais" empregada no art. 
109 do Regimento Interno deve ser interpretada um tan
to restritivamente, isto é, nO que concerne apenas a toda 
legislação referente a relações de trabalho, a relações de 
Previdência Social, enfini, a problerilas sociais, se essa 
expressão pudesse ser entendida em termos -gerais. En
tão, abrangeria toda e qualquer espécie de legislação. 

oe sorte que eu acolho a- questãO de ordem levantada 
p-elo nobre Senador e nosso mestre, Nelson Carneiro, pa
ra, de fato, ver, com a COmissão Diretora, cancelada 
essa distribuição. Acho procedente a solicitação à ques
tão de ordem levantada por V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Nada mais 
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, desig
nando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte 
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ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Projeto_ de Lei da Câmaw 
ra nct 53, de 1977 (n'i' 227/75, na Casa de origem), que dis~ 
põe sobre condições a··observar na renovação de contra
tos de atletas profissionáis e dâ outras providências, ten
do 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.360'el.361, 
de 1981, das Comissões: 

-de Legislação Social; e 
-de Educação e Cultura. 

2 

Vo_tação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se
nado n9 267, de 1983, de autoria do Senador Itamar 
Franco, -que dispõe sobre a não aplicação dos regula
mentos disciPlinares das Forças Armadas aos casos que 
especifica, tendo 

PARECERES, sob n"'s 442 e 44:3, de 19~~. 4_asComis-
sões~ _ _, 

-de ConstituiÇão e -Ju~ti~~~ -Pelà constitucionalidade e 
juridicidade e, no mérito, co"ntrãrio, coin- voto vencido 
dos Senadores Hélio Gueiros e Enêas Faria; e 

-de Segurança Nacional~ contrário. 

3 

Discussão, em turno únlco, -do Projeto de Lei da _O].· 
mara n~' 41, de 1985 (n9 4.976/SS_,_na Casa de origem), de 
iniciativa do Senhor Presidente da República, que altera 
a estrutura da categoria funcional de Qeógrafo~ do_ 
Grupo-Outras Atividades de Nível Superior, e dá ·outras 
providências, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 618 e 619, de 
1985, das Comissões: 

- de Serviço Público Civil i e 
- de Finanças. 

DisCusSão, em turno único; -do Projeto de Lei da Câ
mara n'~ 56, de 19_85 (n~> 4.975/85, na Casa d~ origem), de 
iniciativa do Senhor Pt:_esidente da Rep(lbTica, q~~ altera 
a estrutura da categoria funcioii.al de Soc;iól()go,- 99 
Grupo-Outras Atiyidades de Nível Superior, e dá outras 
providências, tendo 

PARECERES_FAVORÁVEIS,_sob n•s 616 e 617, de 
1985, das Comissões_: - -- - - --

-de Serviço Público Civil; e 
- de Finanças. 

Discussão, em turnO único, do -Projeto de Lei da Çâ
mara n~> 61, de 1985 (n~> 4.985/85, na Casa de origem), de 
iniciativa do Senhor Presidente .da República, que fix.a os 
valores de retribuição das categorias funcionais de Zoo· 
tecnista e Terapeuta Ocupa:c1órial, dó Grupo--Outras Ati
vidades de Nível Superior a que se refere a Lei n'i' 6.550, 
de 5 de julho de 1978, e dá outra~_ providências, ~endo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sób n•s701 e 702~a~-
1985, das Comissões: 
-de Serviço Público Civil i e 
- de Finanças. 

6 

Discussão, em turno único, do Projeto dç_ Re_soly._Ç~Q 
n~> 100; de 1985 (apresentado pela comissão de Econo~ 
mia como conclusão de seu Parecer n'~ 680, qe 1985), que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Joviânia (GO) a ele
varem Cr$ 33.712.590 (trinta e três milhões, set~egt~s e 
doze mil, quinhentos e n__oy~p.t_a_cruzeiros) o montant~ de 
sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n9s 681 e 682, de 1985, das COmis-

7 

Discussão, em turno úniCO, do Projeto dC- Resolução 
n'i'_lOl, de 1985_j_apresentado pela Comissão de Econo
mia como conclusão de seu Parecer n'i' 683, de 1985), que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Aurora do Norte 
(GO) a elevar em Cr$ 141.371.?09 (cento e qUarenta e 
um milhões, trezentos e setenta e um mil, quinhentos e 

---=e==-= noVe cruzeiroS) o montante de sua dívida consolidada, 
tendo 

PARECEltES; sob n9s 684 e 685, de 1985, das Comis
sões: 

-de Constitui~:ão e Justiça, pela constitucionalidade e 
- j uri_9icida_de; e 

-de Municípios, favorável. 

DIScussão, em turno único, do _P_ro}eto de Resolução 
--::nY 102, de 1985 (apresentado pela Comissão de Econo
~-niia comOco"nclusão de seu Parecer n~> 686, de 1985), que 
autoriza_a_Prefeitura Munícipal de Piracicaba (SP) a ele
-var em Cr$ 10.720.200.000 (dez bilhões, setecentos e vin
te _milhõ:es. d~:~zento~ mil c.r~zeiros) o_ montan~.e de sua 

-dívidà _ConSolidada; telldó- · · - ·· -- - - · 

~~RECERES, ~ob n9s 687.e ~88, dt? 1985, das Comis-
sões: -- --- - -

~-dé Constituição e Justiçtl, pela constituciQnalidade e 
juridicidade; e 

-de_ ~-~i~~~~_s_. -~a~~râvel. _ 

~ 

.. Disc~~~ão, -~~ t_ur~o- úrlfCO, do )i(ojCto- de -~eSolução -
_nq IJ)], Pill85_(apresef!t~~J?e~~~missão_ de Econo
rn_ia_como conCTUSão de seU P_arecer n~> 689;é(e-1985), que 
autoriza a Prefeitura MuniCipal de Lages (SC) a _elevar 
em CrS ll6.937.318_(cento e deze_sseis milhões, novecen
tos e trinta e sete mil, trezentos e trinta e oito cr_uzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo __ 

PARECERES, sÕb n'i's 69Ü e 691, de 1985, daS Comls'-
sões: 

_,,.... de Constituição e J ~;tiÇ~, p~l~ constitucionalidade e_ 
juridicida_de; e 

--=de Municípios, favorável. 

10 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resoluç_ã_o 
n'~ 104, de _19_85 (apresentado pela Comissão de 'Econo
mia como conclusão de seu Parecer n" 693, de_ 19_85 -
após audiência ]unto ao BanCQ_ Central do _Br~sil), que 
autoriza- a· Prefeitura M~nicipal de Araras (SP), a elevar 
em Cr$ 7 .952.""802.000 (sete bilhõ~, novecentos e cin
qUenta e dois milhões, oitocentos e dois mil cruzeiros) o 
moritarfte de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n<?s 694 e 695, de 1985, das Comis
sões: 

-=-de cOnstitUiÇãO e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridiçid_ade; e, ·- - - - --

- de MunicípioS: fa-voi-âVeC 

11 

Discussão, em turno único, do Projeto de Re_soluç;io 
n9 106, de 1985, (apresentado pela Comissão de Econo
mia como conclusão de seu Parecer nl' 697, de 1985), que 
autoriza a Prefeitura ~unicipal de Arenâpolis a elevar 
em Cr$ 897.577.690 (oitocentos e noventa e sete milhões, 
quinhentos e setenta e sete mil, seiscentos e noventa cru
-zeii'óS) o-monfânre de sua dívida consolidada, tendo 

.o PAR.EC:ç~ES, sob n~'~,698 .. e699, d_e 1985, <h~ Co'mis-
sõeS: -· · 

sões: • - . . . ---.- _- c........;aeconstit_uiçãoeJustiça,pelaconstitucíonalida_dee 
-de Const_duiçilo e Justiça, pela constttuc10nahdade e juridicidade· e 

juridicidade; e ' 
-de Municípios, favorâvel. - ~-de-MuniCiplos, -favorãvel. 
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MA TERIA A SER DECLARADA PREJUDICADA 

Projeto de Lei do Senado n'i' 143, de 1983, de autoria 
dq Senador Fernando Henrique Cardoso, que assegura 
os benefícios da politica salarial aos _servidores públicos 
sujeitos aÇI regime da Consolidação das Leis do Traba
lho. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está encerra
da a sessão. 

(LeVanta~SeflüSSãó às 18 horas e 50 minutos.) 

_ DISCUJJ.SO PRONUNCIADO PELO SR. MIL
-7CTN"CABRAL NA SESSÃO DE 25-9-85 E QUE. 

ENTREGUE À REVISÀO DO ORADOR. SERA 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. MILTON CABRAL (PFL- PB. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- -Sr._Presidente, Srs. Senadores: 

Na forma do Regimento Interno, eOcaminhei à Mesa 
uma emenda substitutiva ao Projeto de Lei n'i' 267, de au
toria do nobre sena!ior Itamar Franco. 

Na realidade, indo ap encQntro das palavras do nobre 
Senador Itamar Franco, que encerrou sua intervenção 
fazendo um apeJo à minha concordância com seu pensa
mento, com seus argumentos, não tenho nenhuma diver
gência com r«.lação _aos argumentos de S. Ex• Estou de 
acordo com suas palavras, com suas colocações, apenas 
·diVIrjo- da reQaçào do_ P~ojeto de de S. Ex• A red~ção do 
projeto do nobre Senador é que estabelece urila confu
são. Af é que está a divergência, aí é que estâ o cerne do 
problema, não é em cercear a liberdade do militar de se 
pronunciar politicamente, nada dissci. O militar que vai 
para a reserva, que é reformado; pode se pronunciar po

_Litic!J.me_nte, pode_ ter uma _participa~ão _político~ 
partidária. fsso recoft-heccin-os e desejamos, apenaS a 
Cons_tituição não é muito clara nesse sentido, e espero 
_que a futura Assembléia Nacional Constituinte realmen
te esclareç.a perfeitamente _o_ caso, essa situação, pro
quanto a vida dos militares da ati v a, na inatividade e na 
reserva, é subordina_,da a começar pela autoridade supre
ma do Presidente da República. Há uma sequência de ar
tigos que levam a uma subordinação hierárquica das ati
vi-dades daqueles que optaram pela profissão de militar~ 
e opfi:l.rarri espontaneame-nte. Agora, não é possível que o 

__ militar que, durante _a su_a vida profissional, participou 
de atividades que lhe são exclusivas, até constitucionais, 
muüo bém de!inídaS;_coin suas responsabilidades em re· 
Jação ao País, à Nação, à ordem, à disciplina, são todas 
pêl'fêiramente regulamentadas na Constituição-; possa, 
oepOis de ir para a resc:irva·, ou ser reformado, ele que 
passou no exerCíciO~âe SitãS funções inclusive até no trato 
de assuntos sigilosos, de segurança nacional, possa, a 
pretexto de estar exclusiyamente na inatividade ou na re
senr+t, ~tilizar ,es_.ses co-nhecimentos e provocar com isso 
certas perturbações na vida social. 

O que se tenta ê exatamente assegurar ao militar inati
vo ou na reserva a responsabilidade. f: por isso que are
dação do substituto diverge basicamente do projeto do 
Senador Itamar Franco, porque ele no art. 19 trata o as
sunto de uma generalidade absoluta. Diz o seguinte: 

"Ao~ JllHitares postos ~a reserva ou reforma, não 
se ap-lica-m oS regulamentos disciplinares das Forças 
Armadas." 

Ora~- eSses regulamentos disciplinares das Forças Ar
madas_são objetQd_e u_rn_a l~i. uma lei cons~it~cional toda 
ela regulamentando um dispositivo constitucional muito 
claro. Então, não é- possível agora se reformular esta lei, 
sem atentar para o que diz a Constituição. E a nossa 
emenda exatamente Objeiiva atender os propósitos do 
Senador Itamar Franco, porém assegurando que, ressal
vando a ética militar que está privista no art. 28 da Lei n9 
ô.880. Diz mais o seguinte- o que o projeto do Senador 
Itãmar Fr:mco não" diz, e que é uma lacuna na nossa le
gislação- quando é que o militar inativo ou reformado 
passa a ter _atlvidade político-partidária. Enl:ão isso pre
cisava s_er definido, e está aqui no § 29 

"Para os efeitos do parágrafo anterior, 
reconhece-se por legítima a atividade político
Qartidâria ~ _par~ir da filiação do militar inativa 
qualquer partii:lo político legalmente constituído." 
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Definiu a posição do militar inativq. Estamos t.ratan~ 
do d~ organizar corretamente a partic(paÇão do militar 
i nativo, ou na reserva, na vida pública, na vida nacíona(, 
previsto, repito, tanto na Constituição como na legis
lação vigênte, Nà_o é assim, iiào se pode alterar isso com 
tanta simplicidade. Por esta razão, apresentei um sUbstL
tutivo que vai levar o projeto do Senhor Itamar Franco e 
o meu substitutivo a uma nova análise pelas comissões. 
E ai os Senadores terão oportunidade de estudar, em 
profundidade, esta questão, de liberar a respeito. 

Sr. Presidente, eu não preciso acrescentar mais pala
vras a essas argumentações, porquanto a justificativa da 
minha emenda não digo que esgote o assunto, mas escla
rece perfeitamente essas pequenas divergências. Na reali
dade, no teor, a proposição do Senador Itamar Franco é 
bastante diferente da emenda que eu apre.c;ento. Por isso, 
a qu_estão de Ordem que o Senador Itamar Franco vai le
vantar, provavelmente não terá sucesso, porque na reali
dude a emenda é substitutiva e fere profundamente a 
quest~o. Era isso que eu queria acrescentar. (Muito 
bem!). 

ATO DO PRESIDENTE N• 227, DE 1985 

O Presidente do Senado FeQ_eral, no u~o das atri
buições que lhe conferem os _artigos 52, item 38, e 97, iil
ciso IV, do Regimento Interno, e de acordo com a dele
gação de competência que lhe foi OutOrgada pelo Ato n9 
2, de 1973, revigorado pelo Ato n9 12, de 1983, da Co
missão Diretora, e à vista do disposto na Resolução n9 
130, de 1980, que permite a contrat;:~.ção de I (um_) As~es
sor Técníéo para cada Senador, resolve autorizar a con
tratação, sob o regime Juríd_ico da Co~~olidação das L~::i,s 
do Trabalho e do Fundo de Garantia por Tempo de Se-r
viço, de Miraní Rocha de Melo, para o emprego de As
sessor Té_Cnico, com salário -equivalente ao vencimento 
do cargo DA$-3, a partir de 2 de agosto de 1985, com lo
tação e exerdcio no Gabinete da Liderança do Partido 
Trubalhista Brasileiro. 

Senado Fedeta.J, J9 de outubro de 1985. -José Fra· 
gelli, Presidente do Senado __ Feder::al. 

ATAS DE COMISSÕES 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

u~ Reunião realizada em 19 de junho de 1985 

Ãs nove horas e trinta minutos dQ dia- deZenpve de ju
nho de mil novecentos e oitenta e cinco, na Sala da Co
missão, sob a presidência d_o Sr. Senador José Ignácio 
Ferreira, Presidente, reúne·se a Co_mis_são de Consti
tuição e Justiça com a presença dos Srs. Senadores Hêlio 
Gueiros, Alfredo Campos, Martins Filho, Helvldio Nu
nes, Octávio Cardo_so, Roberto Campos, Raimundo Pa
rente, Jutahy Magalhães, Américo de Souza, Nivaldo 
Machado, José Lins e Moacyr Duarte. Deixam de com
parecer, por motivo justificado, os Srs. Senadores Fábio 
Lucena, Odacir Soares, Lenoir Vargas, Carlo.s Alberto, 
Aderbal Jurema, Luiz Cavalcante e Nelson Carneiro. 
Havendo número regimental, o Sr. Presidente declara 
abertos os trabalhos e dispensa a leitura da Ata da Reu
nião anterior; qUe ê dada como aproVada. A seguir, 
passa-se à apreciação das matêrias constantes da pauta, 
na ordem determinada pelo Sr. Presidente. Item l -
Projeto de Resolução da Comissão _d_e Economia à Men
sagem n" 69, de 1985_ (Mensagem n9 158, de 12-3-85, na 
origem), do Senhor Presidente da República submetendo 
à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Mi
nistro da Fazenda, para que seja- autorizado o Governo 
do Estado de Minas Gei:<iis a. elevar, temporariamente, 
em CrS 517.422.174.898, O -montante de sua _dfvida con
solidada interna. Relator: Senado( AJfreçl,o Campos. Pa~ 
recer: favorável, por constitucional e jurídico. Não ha
vendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o pare
cer, que é aprovado por unanimidade. Item 2- Projeto 
de Resolução da Comissão de Finanças, ao Ofício ''S" n9 
17, de J985 (Ofici07GG/0000214, de ll-4~85, na ori
gem). Do Senhor G_overnado_r do Estado de Mato Gros~ 
so, solicitando autorização do Senado Federal, para con
tratar operação de crédito externo no v_alor de US$ 
66,500,000.00, destinado ao Programa Rodoviário da
quele Estado. Relator: Senador Roberto Campos. Pare
cer: favorâvel, por constitucional e jurídico. Não haven-
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do discussão, o Sr. ~&~sidente põe em votação o parecer, dor Severo Gomes._-ltem 13- Projeto de Lei do Sena~ 
qUe é aprovado por unanimidade. Item 3- Projeto de do_n9 3, de 19&5- DF Mensagem n9 63, de 1985 (Men-
Rçsolução da Comissão de Economia à Mensagem n9 sagem n9 131, Qe 26-2-85, na origem), que autoriza o Go-
106, de 1985 (Mensagem n" 264, de 16-5-85, na origem), vemo do Distrito Federal a contratar operação de crêdi-

- d_Q Senhor President~ da República'--submetendo à apro- to no valor de 161.210 ORTN junto ao Banco Nacional 
vilção do Senado _Federal,_ propost_a do Senhor Ministro de Desenvolvimento Econômico e Social. Relator: Sena-
dji Fazenda,_ pa~a que seja autorizado o Governo ·doEs- dor Martins Filho. Parecer: pela distribuição à Comissão 
tado do Rio de Janeiro a elevar, tempOrariamente, em de EconóTl_lia. Posto em discussão o parecer, o Sr. Sena-
Cr$ 67.000.000.310, o montante de sua dívid_a consolida~ dor Moac_yr Duarte sOlicita yista, _ qu_e: é deferida pela 
da interna. Relator: Senador Nelson Carneiro. O Presi~ Pr!!sidêl}cia. Item 14--:- Projeto_ de Lei da Câ,_mara n9 87, 
dente designa a palavra ao Sr. Senador Hélio Gueiros, de 1983 (Projeto de Lei n"_ 1_.372-B, de 1979, na CD), que 
para ler o parecer, a pedido do Relator. Parecer: favorá~ dispõe sobre a regulamentação das profissões de Oficial 
vel, por constitucia:n~._! e l~rídico. Nã<? havendo discus- Cabe_leireiro, Manicura, Maquilador, Esteticista Facial, 
são, o Sr._President_e põe em votação o parecer, que é DepHador e Pedicuro, e dá outras providências. Autor: 
t:lprovado por unanimidade. Item 4- Projeto de Reso- _Deputado Léo Simões; e Projeto de Lei da Câmara n'17, 
luÇão da Comissão de Economia à Mensagem n9 108, de de 1984 (Projeto de Lei n9 27-B, de 1979, na CD) que dis-

_1985 (Mensagem n" 166, de 16-5-85, na _origem), doS~- põe sobre o exercício da profissão de Pedicuro. Autor: 
_nhor President~ da República, sul;lmetendo à apl-ovação Deputado Cantídio Sampaio. Relator: Senador Helvidio 
do Senado _Federal, proposta do Senhor Ministro da Fa- Nunes. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. 
_zenda, para que seja autorizado o Governo do Estadp de Posto ~m votação o parecer, é o mesmo aprovado, com 
São Paulo a elevar temporariamente, em Cr$ votos vencidos dos Srs. Senadores Alfredo Campos 
sr:868.928.114, o montante dC suã dívida consolidada Hélio Gue\ros e Martins Filho. Item 15- Projeto de Lei 
interna, Relator: Senador José L_ins, Parecçr: favorável, da Câmara n9 SI, de 1983_ (Projeto de Lei n9 931-B, de 
por constitucional_ e jurídico. Não havendo discu~são, o 1979, na CD), que dá nova redaçào ao_§ 39 do artigo 670, 
Sr. Presidente _põe em vo_tação o parecer que é aprovado da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
por unanimidade. Item 5- Projeto de Resolução daCo- Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943. Autor: De-
missão de Economia à Mensagem n9 109, de 1985 (Men- putado Freitas Nobre. Relator: Sei1ad0r Helvidio Nu-
sagem n9 267, de 16-5-85, na origem), do Senhor Presi- nes. Parecer:_favorâv~:l,_por constituciO_nal e jurídico, nos 
dente da República, submetendo à aprovação do Senado termos da emenda da Coi.Jlissão de Legislação Social. 
Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação 
que seja autorizado o Governo do_ Estado de São Paulo a _o p~reçer, que é aprovado por unanimidade. Item 16-
elevar, temporariamente, em CrS 96.291.000, o monfãnte Projeto de Lei da Câmara n'149, de 1980 (Projeto de Lei 
de sua dívida consolidada interna. Relator: Senador José n_9 6.&-G, de 1979, na CD), que dispõe sobre a propagan-
Lins. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. _Qa _de cigarros e bebiçlªs !].lcoólicas_ e determina outras 
Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação providências. Autor: Deputado Theodorico Ferraço. 
o parecer, que é aprovado por unanimidade. Item 7- Relator: Senador Helvídio Nunes. Parecer: favorãvel, 
Projeto de Res_o_I_ução d~ Comissão de Economia. à Men- por constitucional e jurídico. Não havendo discussão o 
sagem n9 71, de 1984 (Mensagem n9 llO, de 17-4-84, na Sr. Presidente concede vista ao Sr. Senador Alfredo 
origem), do Senhor Presidente da República, submeten- Campos. Item 17- ProjetQde Lei do Senado n9 213, de 
d_o à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor 1984, que altera o Decreto-:lei n"' 1.422, de 23 de outubro 

-Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefei- de 1985. Autor: Senador Roberto Saturnino. Relator: 
tura Municipal de Mambaf-GO, a contratar operação Senador Helvídio Nunes. Parecer: favorãvel, por consti-

- de crédito no valor de CrS 33.221.139,25. Relator: sena- tucional e jurídico, COI\1 a gmenda n~> 1-CCJ Substituti-
dor Henrique Santillo. Parecer: favorável por cons_titu- va. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em vo-
cional e_juríd~co._ O Sr. Presidente concede vista conjunta t_ação o parecer, que ê aprovado por unanimidade. Item 
~ S.r.s • .S.enadorC$.Amé;rico d~ Souza e Moacyr Oua~te. 74- Projeto de Lei_ do Senado n9l7, de 19~4, qlle esta-
A Presidência concede vista conjunta aos Srs. Senadores belece a obrigatoriedade de consignação do nome do au-
Moacyr_Dua_r_te e Mar_tin~ __ Filho dos Itens 8, 9, IO,l1 e to_r nas fórmulas de promulgação ou sanção de atas le-
12, resp~ctivail)ente, Mensagem n"' 104, de 1985 (Mens-a- gislativos. Autor: Senador JQTge Kalume. Relato_r:_Sena-
gem ft9 258, de_B-5-85, na origem), do Senhor Presidente dor Nivaldo Machado. Parecer: contrário quanto à têc-
da República, submetendo à aprovação do Senado Fede- nica legislativa. Item 25 _- Projeto de Lei da Câmara n~" 
ral, proposta do Senhor Ministro da FaZenda, para que 63, de 1983 (Projeto de Lei n9 1.442-B, de 1979, na CD), 
seja autorizada a Pr~~eit~ra Municipal deJundiaí-SP, a qtie dispõe sobre o afastamento otle_e_ropregados eleitos 
contratar operação de crêdito no valor de _Cr$ pa_ra os Conselhos Federais e Regionais de entidades de 
10.720.200.000, junto ao Banco do Estad_o de São Paulo ftsc;alização do exercício profissional. Autor: Deputad_o 
Sf A; Mensagem n9 14, de 1985 (Mensagem n9114, de 13- Freít_as Nobre. Relator: Senador Nivaldo Machado~ Pa-
~85, na-origem), do" Senhor PreS!dente da República, recer: favorável, por constitucional e jurídico. Não ha-
submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta vendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o pare-
dõ Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autoriza- ce-r, que é aprovado por unanimidade. Item 26-Projeto 
dÇ) o_ Goy"ern.<? do ~tl}dO d~ São Paulo a promover are- de Lei do Senado n9 291, de 1981, que introduz modifi-
localização _d~ empreendimento a ser custeadõ Poi ope- cação nã Lei n\' 4.090, de 13 de julho de 1962, que insti-
ra_ção de crédito junto à Caixa Econômica Federal, auto- tuiu_a Gratificação de Natal, visando tornar incontro-
rizado pelo Senado Federal atiavés da Resolução n~" 343, ve-~o-_a direito dO trabalhãdqr ao 139 salãrio, qu~ndo se 
de 1983; Mensagem n9 261, de 1984 (Mensagem n~ 505, encóntre em gozo de benefício previdenciário. Autor: Se-
de 4-12-84, na origem) do Senhor Presidente da Repúbli- nador Humberto Lucena. Relator:_ Senador Américo de 
ca, submetendo à aprovação do Senado Federal, propos- Souza. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. 
ta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autori- Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação 
Zada a Prefeitura Municipal de Indaiatuba-SP, a_con- o pare_çer, que é aprovado_por unanimídade. Item 27-
tr~u~r __ operação de crédit"? no valor de CrS 5.301.868.000, PrOjeto de Lei do Senado _n9 47, de 1984, que altera are-

- junto à Caixa Econômica do Estado de São Paulo; Men- dação de dispositivos da Consolidação das Leis do Tra.-
sagem n9 29, de 1985 (Mensagem n'138, de 17.:.1-85, na balho, relativos à Segurança e Medicina do Trabalho. 
origem), do Senhor Presidente d~ -Repúbli~~~-~te_n- Autor: S.enador Fernando Henrique Cardoso. Relator: 
d~ à aprovação _do Senado Federal, prop-osta do Senll.o"r---- Serrador Américo de Souza. Parecer: pela tramitação 
Minist.ro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefei- conjunta do PLS n9 47 j84, com os seguintes projetas: 
tura Municipal de Ribeirão Pires-SP, a contratar ope- PLS n9 134/84 e PLS n" 53/84. Não havendo discussão, 
ração de cédito no valor de Ci:'$(;952;"802~000,-junta.,_à __ ~~re::s_idente põe em votação o parecer, que é aprova-
Caixa Ec<;~_nômica do Estado de São Pauto; e Mensagem do por unaõlniídade. Item 28- Projeto de Lei do Sena-
n" 262, di: 1984 (Mensagem n" 506, de 4-12-84, na ori- do n9 231, de 1981, que permite deduções no Imposto de 
gem). do Senho_r Presidente da Repúbliea, submetendo à Renda das pessoas jurídicas pata fins de aplicação em 
aProvaÇão do seriado Federal, proPosta do Senhor Mi- programas de ensino de primeiro e segundo graus. Au-
nistro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura _tor:_ Senador João Calmon. Relator: Sena~or Jutahy 
Münici~al de Limeira-SP, a contratar operação de cré- Magalhães. Parecer: favorável, por constitucional e jurí-
dito no valor de Cr$ 7.952.802.000, junto ao Banco do dica. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em 

_Estado de São Paulo S/ A, todos relatados pelo Sr. Sena- votação o_ parec_er, que ê aprovado por unanimidade. 
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Item 32 ~Projeto de Lei do _Senado_pll 24, de 1985, que Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Não ha~ 
dispõe s_oh(e alienaçã-o de imóvel residencial de proprie- vendo díscuss.ão, o Sr. p-resídente põe em votação o pare-
dade da União e do FRHB, e dá outras p_r_ovidências. ce.r qUe-é--apiãvadO"f}oi' ühhriitnidade. Item 45-Proje_to 
Autor: Senador Alexandre Costa. Rêlator: Senadõr Se- _de __ ke_i do Senado n"' 43, de 1982, que autoriza o Poder 
vere Gomes. Parecer: pela anexaçãO do PLS"ti.9 24/85 ao ExeCUtiVO-a estiil(féraos'dépenáeiúe5-dõS:--servidOreS re~ 
PLS n., 18/79. Não havendO discussão, o Sr. President~ gidos pila ConiolídaÇao das LeiS-do Trabalho a pensão 
põe em votação o parecer que é aprovado por unãninií~ e.~pecfaJ ôe glie trata" a Lei n~' 6.782, de 19 de maio de 
dade.I_tem 33- Projeto de Lei do Senado n11 88, de 1985 1980. Autor: Senador Humberto Lucena. Relator: Sena_~ 
-COmplementar, que introduz aHeração-ua-LelCOffi. ~- dOi~MCú:LC):'r_D_Ua,fk Farecer:- pela tramitaçàO-conjlinta 
plementar nl' 25, de 2 d~ julho de)975, que '_'e&t~be~~c~ do PLS n~' 43/82 com o PlS n~' 361/S:L -Não havendo 
critério e limites para a fixação da remuneração de vere~~- - d.ISCUsStro; -o--s-r-:- Presidente põe em votação o parecer, 
dores". Autor: Senad_or Lenoir Varga_s. Relato_r: Sena~t?r qU.e_ê_ aiJrOV<ióO ç)Of ufiã"nlrii.idade. Item 46- Projeto de 
RaimUndO Parente.._ Parecer: favorâvel, por constituCío--: Leí-dO senàdO- n'il "94, de 19--g3, qUe ~a-á nova redação ao 
nal e juridico, com a Emenda _n'~'" _r~ÇCJ~Substitutiya. parágr:iío-Uôico do artigo 5q da Lei n~ 3:37.3, de-12.de 
Não havendo discussão; o sr~ Presidente põe em votaçãO-_~ mar![o-OeT9"%:-Autor: Senador Roberto Saturnino. Re
o parecer, que e aprovado, com votos contrários dos Srs. - Iii tO!-:- senaOõY Moacyr Duarte. Parecer: favorável,_ por 
Senadores Hélio Gueiros e Nivaldo Machado. Item 34' consfltucíéiflál_eJurfdico. Não havendo díscussão, o Sr. 
--Projeto de Lei da Cãrriara-f!<i1247, de- ~?~3 (Proj~tç _QÇ_ - _Ii~~i9e11t~.,p_õ~_~m Votai;ã'! o-pa~ecer, 9u~ ·é·~aproVa'do 
Lei n9 842-B, de 1975, na CD), que altera dispositivos~-aa - por-Unali.lmídade. item 47 -=-P-rOJetO de U~i âo Senado 
Lei n9 4.726, de 13 de julho de 1965, ql!e "d~spõe sobre os fl9 187, de 1984, que dispõe sobre programação de inte-
servtços do registro do.cométda e atividã.des afins, e dã resSe loéal i1is--etriíSsú-ras de televisão. Autor; Senad_o:r 
outras providências". Autor: Deputado Santos FilhÕ. éfâStiio -Mmrer:·1feíafõi::-Sefiad-Or M-oacyr Duarte;_ Pare-
Relator: Senador"Jutahy Magalhães. Parecer: favorável. cer:TavOráVel,- ROr constituciõriB.l e-Jurídico. PostQ em 
por constitucional e jurídico. Não havendo discussão, o discuSsão o parecer, usam da j>alii.Vi'a-·õs STs. Senadores 
Sr. Presidente põe em votação o pafeCer que e apro-Vã:do- Hélio Gueiros~ Alfredo Campos e Jutahy Magalhães. 
por unanimidade. Item 35- Projeto de Lei do Senado_ ~-o~tQem_votação o parecer, é o mesmo aQrovado, com 

. n~ 107, de 1982, que assegura ao empregado contratado _ _:___ ~- llP1oj __ COnfrá~_i_qS ao~_ Srs. Senadore_~ Hêlio Gueiros, A1~ 
no Brasil para prestar serviços no exterior o direitO à as- fredo Caffir)os eJU:tati.Y M-ã:gafhãe-s.~ ltem 48 _- Profeta 
sistência mêdico-hospitalar. Autor~- Senador Itamar çie Lei_9o ~enado n~' _161, de 198~, quedetermirla que seja 
Franco. Relator: Senador Jutª'hy Magalhães. Parecer: incorporada ao vencimeõto~ ri'ã cõitaiçãõ C(ue:especifica, 
favorável, por cOnstitucional e· jurídico. N~o hav~ndo. .a ~fífTc:~cãó_~-~--~argo t~nico pétcebida por servidor 
discussão, o Sr. Presidente põe em vo~ação o parecei-,- públicO. ÁutOi: Senado-r-Nelson-carneiro. Relator: Se~ 
que é aprovado por unanimidade. Item 36 ~Projetá de -ilidõ-i Moacyr Duarte. Parecer: contrário, por ínCo"ilSff~ 
Lei do Senado n' 008, de 1985, que ~o~ifica- dispositivo tUcíonal. Não h'avendo discussão. o s·r. Presidente põe 
do Código Nacional de Trânsito (Lei nq 5.108, de! 21 de --em VOfã.Ção-o parecer, que ê aprovado por unanimidade~ 
setembro de 1966), de modo a estabelecer a fac!Jitativida- Item 49- Pi'Ojeto de t.ei-do Senã.do-fl<i1T6;de 1985, que 
de do uso de cinto de segurança nos veículos. Autor: Se- acit<Scé:JlüCdíspositivo à- crr~- com -vistas a_de_tet;:minar• 
nadar Nelson Carneiro. Relator: Senad_o.r Jutahy Maga: que -se trai"iSffi-ifãOltiàrido o direitO a ler-filho sob a vW-
Ihães. Parecer: favorável, ·por coriStitUCioii.-al e juÍ'fdico: Iâ_ilCíã e_aSSiSiêiida-·de é:féclle·manti~ã ·pelo empregador, 
com a Emenda n' 1-CCJ SUbstítutiva. Não havendo dis~ ~o caSo de -sei:mtiÇão eCõflâições que esPecifica. Autor: 
cussão o Sr. Presidente põe em votação o parecer,-queê Senador Nelson Carneiro. Relato_r: Senador Hélio Gu~i~ 
aprovado com voto coxürârio do Sr. Senadó!Hélio ro~·- Parecer:_ Ül_vorâyel, _por constitucional e jurídico. 
Gudros. Item 37- Projeto de Lei do-Senado_ n\'_62; de· Não havenUo~dfsCilSsão, o Sr. Presidente põe em votação 
1985, que regula a conce.ss,ão de carteiras de habititac;;ãõ a <>:~_iré:Cer; --q~e_ é aprov-ãcfô-pck-un·animidade. Item 50-
pessoas qualificadas como analfabetas, e acrescenta unl Projei9 deTei_da Câmara n9110_, de 1984(Projeto de Lei 
parágrafo ao art. 70 _c;la Lei n~ 5.108, __ de 2l_4~ setembro n'il 1.816-C, de 1976, na CO), que assegura aos -beneff-
de 19"66, modificada pela Lei n'il6.731, dé" 4 de deí:einbro dàrícis-áo empregaao-rtãO optarite Pelo regime do FGTS, 
de 1979, Aufór: S_enador Lenoir Vargas, Relator: Sena~ quando de SUa_ morte, a indenização prevista no artigo 
dor Octávio Cardoso. Pa_recer. favorâve~, por_ coJ?-stitu~ 477 'dã CoOs9lidação das Leis do Trabalho, aprovada 
cional e jurídico, com a Emenda 09 1~CCJ SubstitUtivã. - -pero-DeCreto;lei nY 5.452, de: l_'il de Inaio_de_ 1943. _A!Jtor: 
Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação Deputado Milton Steinbruch. Relator: Senador Hélio 
o parecer, que é aprovado por unanimidade. Item 38-- Gueirgs._Pãf~C-er:_favorável, por constitucional ejurf.di-
Projeto de Lei da Câmara n'\' l35, __ d~ ~984(Projeto de_L~i co. Não havendo discussão, o Sr. Prisiden1e Põe em vo~ 
n~' 170-C, de 1975, na CD), que dispõe sobre a Contagem -fação o piti'eêer que ê áprovado por unanimidade. São 
recíproca do tempo de serviço prestado pelo trabalhador adiaçios, __ ~m façt: da ausíi;nc;~a dos !ela~c:m~s, _a_ MSF nq 
como segurado do lNPS e beneficiário do FUNRU~ "~--~8~·- ~.LC n9 22/~3, PLC nY_168/83, PCC n~-T92/84, 
RAL. Autor: Deputado AirtQn_$-andovaf._RelatOr: Sena::- ·~--y_~~~gs;. PLS- ~/83, PLC n~' 238/83, PLS n~' 
dor OctáviO Cafdoso, Par~cer: favorável, por constitu~ - l~f3785~ PLS.n9· :B/82:, ~LS n' 299/83, PLS n~' 42/85, 
cionare jurídico. Não havendo discussão, o Sr. ~residen.::_ P(S~n\>--107 /_85, MSF nY 217/84! Pl:S n9 198/84 e MSF 
te põe em votação o parecer, que é aprovado por unaní- - "--269]&4--:-A'PrêSidência comunica a-os_demais membros da 
midade. Item 39- ProjetC) de Lei do Se~~do_J19 63, d~ CoJ!!-iss~o, haver sobre a mesa uma pauta extra. Passa-se 
1984, que dispõe soOr-e as·letras_comerciais. Autor: Sena~ - aSsíii\;~-apre~CiâçãO dO:rtenrUnfcO. Prõjefo de Lei do_Se_-
dor Albano Franco. Relator:- Seriador Nivaldo Macha~ ~ - riiQo iiY ~4~d~ 1982, que submete à aprovação-do Se_nado 
do. Parecer: favorável, por éorisÜtúCional ejlirfdico, con{- · Fede~-~~ -õS COntfãl:õs-Vlsàâdo à-Obtenção de empréStimõs 
a Emenda n9 1-CCJ. Não havendo discussão, o Sr. Presi~ internãciónais. Autor: Senador Itamar Franco, Relator: 
dente põe em votação o_-parecer, que é_ aprovado por -- §eflaaO!::NetSQil Cã.rõeifo. PareCei: faVMáV~(àc-e_Tnenda 
unanimidade. Item 40 -- Projf?~O de Lei_ do Senado n9 da COm_iS:são_ de Redacão. 1-fão haV~nd-~ -diS:ciis~ão, o Sr. 
170, de 1983, que fixajó'rn-ãda de trabalho pa!ã o em.pre:- I>reSídente põe em votação o pãr't~cer, que é aproVado 
gado doméstico. Autor: ;lenador Hélià Gueiros. Relator: põf_'iii'i~niriiid~~e._ ~ad~ _mais haven!lo a tratar, encerra~ 
Senador Nivaldo Machado.- Parecer: favorável, por se- ã -reUnlãõ;1ãV-rãn00 éti, Ronald Cavalcante Gonçal-
constítUcional e jurídico. Não havendo discussão, o Sr. v~, A~ístente da ComisSão, a présente Ata, que lida e 
Presidente põe em votação- o parecer; que é aj:Jfõvãdo liprOva~il-;"Sefà-ãsSirlada pelo sr. Presidente. 
por unanimidade. Item 42--:- Prõjeto de Lei da Cãm-ara 
n~ 032, de 1985-(Projeto de Lei n~' 4.981:.A., ~e 1985, O~
CD), que reajusta os valoxes -de vencimentos, salârioi-e 
proventos dos servidores da Câmara ôos De:putados e dá 
outras providências. Autor:. Mesa Diretor~ CD .. Relator: 
Senador Martins Filho. Parecer: faVorávél, "por conStitu
clõnal e jurídico. Nã-o havendo discussão, o "Sf. PreSiden
te põe em vo"tação -o parecer que ê aprovado por Un"aní~ 
midade. Item 44 - Projeto de U:i do Sena~o n'il- 29(?, ~e 
1983-,___que dispõe sobte abatimentos, da renda bruta, de 
despesas com empregados domésticos. A_Q-tor: Sen~dOl
Jut,ahy Magalhães. Relator: Senador Moacyr Dl!_arte. 

----- 12' Reunião, extraordinária, realizada em ÍS"" 
. de junho de 1985 

_-Ãs ·d-Ç~~sset~hor;s dó' dia Vinte é .biDc6 de_jU~il\lo-de ~il 
riOVeêeiltOS e OlleilJ<J,_e'ciriCo;·na·safi da ComisSãO, sob a 
pre.Sidêilciii.do sr.- Se-nador José lgnádo Ferreira, Pre51~ 
di.últe, feúne~se -a- Conifssão de Constituição e Just_iça 
cóm_a p~esença dos Srs. Senadores Hêlio Gueíros,:Alfre
dÕ- càmj;oS~ -M<Ii-iíiiSfílho, Severo Gomes~ Henrique 
S~_~tiHo •.. Helvídiq Nuitt:s, Octávio Cardos.o, Lenoir V ar~ 

-·-gas:_~~~§~_ ~!~-~~e. Ju_tahy~- Magalhães, ~méríCO de 
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Souza, Luiz Cavalcante, Nivaldo Macf!ado e Nelson 
Curm:iro. oe:ix.am de comparecer, por motivo justifica
do. os Srs. Senadores Fábio Lucena, Moacyr Duarte, 
Oducir Soares e Aderbal Jurema. Huvendo número regi
menral, o Sr. Presidente declara abertos os trabalhos e 
dis-Pensa a leitura: âa Ata- da Reunião anterior, que é 
dada como aprovada. A seguir, passa-se à apreciação 
dus matérias constantes da pauta, na ordem determinada 
pelo Sr. Presidente. Item 01 -Ofício "S" N~' OS, de 19:53 
(Ofido nYI2-PjMC, de 14-3-83, na origem). Do Senhor 
Presidente do SupremO Tribunal Federal, encaminhando 
ao Senado Federal, cópias das notas taquigráficas e do 
acordUo proferido pelo Supremo Tribunal Federal no~ 
autos dO ReCurso Extraordinário n9 98.581-6, do Estado 
de São Paulo, o qual declarou a inconstitudonalid~de 
dos parágrafos l Y e 2~> do artigo 4~>, da Lei n'í1999, de 13 de 
setembro de _1977, do Município de Junqueirôpolis; da~ 
quele Estado.- Relator: Senador Severo Gomes. P,arecer: 
fav'!rável, por constitucional e jurfdico. Não ~avendo 
discussão, o Sr. Presidente põe em votação o patecer que 
~aprovado por unanimidade. Item 2- Oficio ''S" n9 14, 
de 1985 (Ofício -n~'ÜG-09-8", de7~3~8s, na origem). Do Se
nhor Governadõr do Estàdo de Santa Catarina, solici
tando aUtoriza:ção--do Senad-o Federal, para contratar 
empréstirrio externo no valor de USS .15.000.000,00 
(i]uin"ze milllões de dõlares norte--americanos), ou o equí
varente em- ou_triJ,_rrt9eda, destinado ao fmanciamento do 
PrOgrama de Investimentos do Estado. Relator: ~enador 
LenOir Vargas. Parecer: _favorável, por constitucional e 
jurtdico_, Não h:;t-._o:e_Q_do_ djs_q!J_ssão, o)~r. Presidente põe 
em votação o parecer, que é aprovado por unanimidade. 
fiem 4 -Projeto .de Resolução da Comissão de fi~ 
-nanças, ao OITCto "s~·.- n<il 6, de 1985 (A vlso nq OIXJ9, de 8-
1-85, nu origem). Do Senhor Governador do Estado d~ 
GoíáS, sol1citándo_~utorizaç~o do Senado Federal, para 
contratar operação de empréstimo externo no valor de 
US$ 25,000.0QO,OO destinado ao Programa Rodoviário 
daquele Estado. Relator: senador Henrique SantiUo. Pa
recer: favorável, por constitucional e juridico. Não ha
vendo discussão, o Sr~.Pres,idente põe em votação o pare
e:er, que é aprovado, por unanimidade. Item 5- Projeto 
de Resolução Qa Corilis&ão de Finanças ao Ofício .. S" n' 
lO", de 1985 (OfícfQ-h'il 168-GC, de 11--3~85, na origem). 
Do Senhor Governador do Estado do Maranhão, solici~ 
tando autOrização do Senado Federal, para contratar 
operàÇãõ de effipréstirno externO ·no valor -d_e US$ 
55.00.0.000, destinado ao Programa Rodoviário do Esta
do. Relator: Senador Américo de Souza. Parecer: favo: 
rável, por constitucional e jurídico. Posto em discussão o 
parecer, o Sr. Senador Helvídio Nunes solicita vista, que 
é deferida pelo Sr. Presidente. Item 6- Projeto de Reso
luçãO da Comissão de Finanças ao Ofício .. S" n~' 15, de 
1985 (Ofício n9 024~CG, de 21~3-85, na origem). Do Se~ 
nhor Governador do Estado de São Pu_ulo, solicitando 
autorização do Se-nado Federai; para contratar operação 
de empréstimo" externo no valor de US$ 45.000.000,00, 
d<istinado _ u _ finui1ciar Programa de infra-estrutura 
econômicÕ-soCiãl, na- árei-dos transportes ferroviários, 
daquele Estado. Relator: Senador Severo Gomes. Pare~ 
cer: favorá'.'el, por constitucional ejurfdico. Não haven~ 
do discussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, 
qUe é aproVado por unanimidade. Item 7- Ofício "S'' 
rtlt'--24; de 1984 (Oficio n9 1/P/MC, de 13~2-84, na ori
gem).- Do Senhor Presidente do Suprem o Tribuna! Fede-
ral, encaininhando ao Senado Federal, cópias das notas 
tUC(Uigráficas e do acoidão proferido pelo Supremo Tri
bunal Federal nos autos_ do Recurso Extraordinário 011 
96.344-8, do Estado de São P'o;~.ulo, o qual declarou a in
constitucionalidade do artigo 161 e seus parâgrafos da 
Lei nl' t .042, de 7-12--13; alterada pela Lei n9 1.166, de 16-
12~77. ambas do Município de Ibitinga, Estado de Sã-o 
Puulq, bem ass_im os artigos _3'il e seus pàrâgrafos c 411 do 
Decreto n9-(i!4-;=de_5~7~78, d()mesmo Munícípit?, quere
gulamentou os dispositivos legais em referência. Relator: 
Senador Severo Gomes. Parecer: favorável, por constitu
cional e juridico. Não havendo discussão, o Sr. Presideo
~ põe-e_-i!fY.õtaçào o parecer, que é aprovado por unani

_tnidade. Item 8- Projeto de Lei do Senado n9 281, de 
1983,~ qué dá ri ova redaÇüó ao artigo 59 da Lei n'il 6.045, 
de 15 de maio de 1974; f\utor: Senador Henrique Sàn~ 
tillo. Relator: Senador Martins Filho. Pãrecer: favorâ
vd, por constituciohãl e Jurídico, na forma da Emenda 
n9 t.:ccJ. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe 
em votaÇ_ãO o parecer, que é aprovado, com votos c~n-
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trúrios dos Srs. Senadores Nei_son Carneiro e Nivaldo 
Machado. Item 9- Projeto de Decret~ Legislativo n'i' 5, 
de 1984 (Projeto d~ Decreto Legislativo n'i' 39~B, de 1983, 
na CD), que aprova o texto da ConvençãO para evitar a 
Dupla Tributação e _Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria 
de Impostos sobre a Renda entre o Governo da Repúbli
ca Federativa do Brasil e o Governo do Equador, ce
lebrado em Quito, a 26 de maio de 1983. Autora~Comis
são de Relações E_xteriores. Relator: Senador Nelson 
Carneiro.· Parecer: favorável, por constitucional e jurídi
co. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em vo
tação o parecer, que é aprovado por unanimidade. Item 
13- Projeto de Lei do_Senado n9 4, de 1985, que modifi
ca o artigo 27 e seus parágrafos da Lei n'i' 2.004, de 3 de 
outubro de 1953, alterada pela Lei nli 3.257, de 2 de se~ 
tembro de 1957, que "dispõe sobre a Política Nacional 
do Petróleo e define as atribuições do Conselho Nacio~ 
na! de Petróleo, instituí a Sociedade por Ações Petróleo 
BrasileirO-Sociedade Anôrilma e dá outras providências. 
Autor: Senador Nelson Carneiro. Relator: Senador 
Hélio Gueiros. Parecer: favorável, por constitucional e 
jurídico. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe 
em votação o parecer, que é aprovado por unanimidade. 
Item 14 - Projeto de Lei da Câmara n~> 283, de 1983 
(Projeto de Lei n~> l.OI3~C, de 1983, na CD), que dispõe 
sobre o alistamento de quem venha a completar dezoito 
anos de idade entre a data de encerramento do alista~ 
menta e a véspera do dia da eleição. Autor: Deputado 
Borges da Silveira. Relator: Senador_Jutahy Magalhães. 
P.drecer: favorável, por constitucional e jurídico. Não h a~ 
vendo discussão, o" Sr. Presidente põe em votação o pare
cer, que é aprovado por unanimidade. Item 15- Projeto 
de Lei do Senado n"' 256, de 1985- Complementar, que 
introduz alteração na Lei Complementar n~> 7, de 7 de se
tembro de 1970, que instituiu o PIS. Autor: Senador Nel~ 
son Carneiro. Relator: Senador Octávio CardQso. Pare~ 
cer. favorável, por constituc[onal e jurídico, com a 
Emenda n~" 1-CCJ. Não havendo discussão, o Sr. Presi
dente põe em votação o parecer, que ê aprovado por 
unanimidade. (tem 16 - Projeto de Lei do Senado nl' 
115, de 1985, que -destina 5% (cinC-o por cen-to} da renda 
líquida da Loteria de números (LOTO) ao atendil!len.to 
de deficientes físicos). Autor: Seilador Raimundo Parenw 
te. Relator: Senador Nelson Carneiro. _Parecer: favoráw 
vel, por constituciOnal e jurídico; com a Emen_da rl"' I 
CCJ-substitutiva. Não havendo discussão, o Sr. Presi
dente põe em votação o Parecer, que é ã:Prov-ado por 
unanimidade. Item 17 ~Projeto de Lei do Senado nl' 
033, de 1985, que altera a redação do artigo li da Canso~ 
lidação das Leis do Trabalho e dá outr_as providências. 
Autor: Senador Hélio Gueiros. Relator: Senador Jutalzy 
Magalhães. Parecer: favorável, por constitucional e juri
dico. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em 
votação o parecer, que é aprovado por unanimidade. 
ftem 18- Projeto de Lei do Senado n'i' OJ6, de 1985, que 
altera dispositivos da Lei nl' 4.595, de 31 de dezembro de 
1964. Autor: Senador Jorge Kalume. Relator: Senador 
Octá via Cardoso. Parecer: pela tramitação conjunta com 
os PLS n~" 98/81, PLS n9 98/84 e PLC n"' 18/84. Não ha
vendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o pare
cer, que é aprovado por unanimidade. Item 19- Projeto 
de Lei do Sena_do JJI'_113, de 1984, que modifica dispositi
vos da Lei n' 1.390, de 3 de julho de 1951, que dispõe 
sobre a prática de atas resultantes de preconceitos de 
raça ou de cor, acrescenta-lhe novas disposições e dá ou
tra pravidt:ncias. Autor; Senªd_Qf Marco Maciel. Rela· 
tor: Senador Nelson Carnelio. Parecer favorável, por 
constituCional e jurídico, com as Emendas n~"s 1, 2 e 3 
CCJ. PQsto em discussão o parecer, o Sr. Senador Hélio 
Gileiros· solicita- \.ifsta, qüe é-deferida pela Presidência. 
Item 24- Projeto de Lei do Senado n'i' 020, de 1985, que 
declara a nulidade de despedidas de empregados, nos ca
sos que especificã. e dã outras providêncías. Autor: Sena
dor Nelson Carneiro. ReJator: Senador Raimundo Pa
rente._ Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. 
Não havepdo q:~sc1,1~~~9 __ o _S_r~ f!~~f!º~~põ_~~~--YO!_;t_c?_o 
o parecer, que é aprovado por unanimidade. Item 25-
Projeto de Lei do Senado n~>_i99, de 1984, que estabelece 
limite à fixação de preço público pelo fornecimento de 
bens ou serviços essenciais. Autor: Senador Itamar Fran
co. Relator: Senador Luiz Cavalcante. Parecer:- favorá~ 
vel, por constitucional e ji.r.rfdicO. Posto em discussão o 
parecer,,usam da palavra os Srs. Senadores Hélio Guei
ros e Jutahy Magalhães. Colocado em votação 9 parecer, 
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é o mesmo aprovado, com votos contrários dos Srs. Se
p_adore~ fié!io Gueiros e Jutahy Magalhães. Item_26-
Projeto ·de Lei do Senado nY 049 de 1984, que dispõe 
sõbre a ·obrigatoriedade de manutenção de contaM 
CO-rrente -em nOme das -pessoas ·que percebam salário ou 
provento" através de ~stabelecimento bancário oficial, e 
dá outras providências. Autor: Senador Nelson Carnei
ro~-Relator: Senador Nivaldo Machado. Parecer: favorá
vel, por constitucional e jurídico._ ~ão havendo discus~ 
são, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, que é 
aprovado por unaniniidade. Item 27- Projeto de Lei dQ 
Senado n"' 190, de 1983, que manda aplicar aos represen
tar'if€s cOmerciais e viajantes, na forma que especifica, os 
benefícios fiscais concedidos aos taxistas para aquisição 
de vci'culos a álcool. AutOr: Senador Nelson Carri:eiro". 
Relator: Senador Luiz Cavalcante. Parecer: favorável, 
po~ constitucional e jurídico, com a Emenda n_l' IMCCJ.
Nào havendO- discussão, o Sr. Presidente põe em votação 
o parecei'-, -que-é aprovado, por unanimidade. Item 28-
Projeto de Lei do Senado n~'045, de 1985, que torna obri
gatória a publicação anual, por parte de todos os órgãos 
da administraçãO direta e indireta, -das despesas efetua
das com propaganda e publicidade, discriminado o monM 
taote pago a cada agência ou veículo beneficiado. Autor: 
Senador Jutahy Magalhães. Relator: Senador Henrique 
Santi11o.- Parecer: favorável, por constitucional e jurídi~ 
co. Nãp havendo_discussão, Q Sr. Presidente põe em vo
tação o parecer, que é aprovado por unanimidade. ftem 
31- Projeto de Lei do Senado nl' 083, de 1984, que revo
ga O artigo 6º, incisO e parágrafos da Lei n~> 6.650, de 23 
de maio de 1979, que -dispõe sobre a criação, na Presi
dência da República, da Secretaria de Comunicação So
cial, altera dispositivos do Decreto-lei n"' 200, e dá outras 
providências. Autor: Senador _Carlos Chiarelli. Relator: 
Senador Hélio Gueiros. Parecer: favorável, por constitu
~io_nal e jurídico. Não havendo discussão, o Sr. Presiden
te põe em votação o parecer, que é aprovado por unamM 
midadc. Item 33 :.._-projeto de Resolução da Comissão 
de finanças ao Ofício "S" nY 3, de 1985 (Ofício -n~ GGM 
066, de 1~"-2-85, na origem). Do Senhor Governador do 
Estado de Santa Catarina, solicitando autorização do 
Senado Federal, para contratar operação de empréstimo 
externo no valor de USS 11.000.000,00 (onze milhões de 
dólares norte-americat;~9s), ou o equivalente em outra 

_trlQ~dª----çiestinad_o ao Programa de Trabalho do Estado. 
Relator: Senador Lenoir Vargas. Par~r: favorável, por 
constitucíonãl e jurídico. Não havendo discussão o Sr. 
Presidente põe em votação o parecer, que é aprovado 
p6r u-rianinifdade. Item 34- Projeto de Resolução da 
CQ.rni_s_s_@ de Finanças ao Oficio "S" n~" 4, de 1985 (Off

_cio n~" CG-067, de l~"M2M85, na origem). Do Senhor Go
verii.ãdOf-do Estado de Santa Catarina, solicitando autow 
rização do Senado Federal, para contratar operação de 
empréstimo externo no valor de USS 28.800.000,00 (vln~ 
te e oito milhões e oitocentos mil dólares norte
americanos), ou o equivalente em outra moeda, destina
do à liquidação dos compromissos externos já existentes 
e vencfveis em 1984. Relator: Senado~ lenoir yargas. 
Parecer: favorável, pc;>r constituciolial e jurídico. Não haM 
vendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o pare~ 
cer, que é aprovado por unanimidade. O Sr: Presidente, 
Senador- José Ignácio Ferreira, passa a Presidência ao Sr. 
Senador Helvfdio Nunes, para relatar o item 3 Óficio 
"S" n"' 19, de 1985 (Oficio GJN~> 1025, de 17-6~85, na ori
gem). Do Senhor Governador do Estado do Espírito 
Santo, solicitando autorização do Senado Federal,_para 
contratar operação de empréstimo externo no- valor de 
US$ 30.000.000 ou o seu equivalente em outras moedas, 
destinado ao Programa de Refinanciamento da Divida 
Externa do Estado. f'qrece.r: favorável, por constitucio
mil e jtii(diCO. Não havendo discussão, o Sr. Presidente 
põe em votação o parecer, que ê aprovado por unanimi
dade. O Sr. Presidente eventual, Senador Helvídio Nu
nes, passa a presidência ao Sr. Senador José Ignãcio Fer
reira;-Sã-o--a-diados em face da ausência dos relatores o 
P~Cn970(84,P~Sn• 235(84, PLS n'265(84, PLS n• 
060(81, P~C n• 053(80, PLC n> 09~/80, PCS n<04/79; 
P~C n• 177/84, PLS n• 169/84 e PLC n• 24/85. Prosse
guindo, o Sr. Presidente comunica aos demais inembros 
da Comissão, hav~r sobre a mesa uma pauta extra, 
passando-se a sua apreçiáção. Item t- ~roj'etO de Reso
lução da Çomissão de Finanças ao Ofício "S" n~ ·3, de 
1985 (OfíciO ~n~~·oG-066,=de 11'-2-85, na origem). Do ge:_
nhor Govern-ador do Estado de Santa Catarina, solici-
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tando autorizaçlio do Senado Federal, para contratar 
opemção de empréstimo externo, no valor de USS 
1 r.oo-o.ouu;-on-ton-ze --milhões de dólares norte
ameriCanoS) ou o equivalente em outra moeda, destina
do ao Programa de Trabalho do Estado. Relator: Sena
dor Lenoir Vargas. Parecer: favorável, por constitucio
nal e jurídico~N_à_o havendo discussão, o Sr. Presidente 
põe em votação.o parecer, queê aprovado por unanimiM 
dade. Item 2 - Projeto de Resolução da Comissão -de 
Finanças ao Oficio "S" t:t-' 20, de 1985 (Oficio n"' 240, de 
14-6-85, na origem). Do Sr. Prefeito da Prefeitura Muni
cipal de Campinas, solicitando autorização do SF, para 
contratar operação de empréstimo externo no valor de 
USI 20.000.000.00 destinado ao Programa de Trabalho 
daquele Município. Relator: Senador Henrique Santillo. 
Parecer:- favorável, por constitucional e jurídico. Não ha
vendo discus~o, o Sr. Presidente põe em votação o pare
cer, que é aprovado por unanimidade. Item 3- Projeto 
de Resolução da -Comíssao de Finanças ao Ofício "S" n~" 
21 de 1985 (Oficio nl' 102/GG, de 21-6-85;na origem). 
Do Senhor Goveranador do Estado de Pernambuco, so
licitando autorização do SF, para contratar operação de 
crédito externo no valor de USS25.000.000, ou o eqUiva
lente em outra 01oeda, destinado ao Programa de Refi
ntiiiChiriierHo da Dfvida Externa daquele Estado. Rela
tor: Senador Nivaldo Machado. Parecer: favorável, por 
constitliciollal e jurídico. Não havendo discussão o Sr. 
Presidente põe em votação o parecer, que é aprovado, 
por unanimidade. Item 4- Projeto de Resolução da Co
missão de Finanças ao Oficio "'S" n~" l4L de 1985 (Oficio 
n' GG-098, de 7-3-85, na origem). Do Senhor Governa
dor do Estado de Santa Catarina, soHcitando autori
zação do SF, para empréstimo externo no valor de USS 
15.000.000,00 (quinze- milhões de dólares norte
-iunefii::anós), oU o equivalente em outra moeda, destina
do ao financiamentO do Programa de Investimento do 

-Estado. Relator: Senador Lenoir Vargas. Parecer: favo~ 
rável, p~r _<?lnstitucional e jurídico. Não havendo discus
são, o Sr: Presidente põe em Votação o parecer que é 
aprova_do por unanimidade. Item 5- Projeto de Reso
lução da Comissão de FinanÇas ao Oficio n~" 4, de 1985 
(Ofício n~' GG-067, de I~>Ml.w85, na origem). Do Senhor 
Governador do Estado _de _Santa Catarina, solicitando 
autorização Uo Senado Federal, para contratar operação 
de empréstimo externO, no vã.lor de USI 28.800.000,00 
(vinte e oito milhões e oitocentos miT dólares america
nos), ou o equivalente em outra moeda, destinado à li
quidação dos compromissos externos jâ existentes e 
vencíveis em 1984. Relator: Senador Lenoir Vargas. Pa
recer: favorável, por constitucional e jur1dico. Não ha~ 
venÇ_9 discussão, o_ Sr. Piesidente põe em yotação __ <? pare
cer, que é aprovado por unanimidade. Item 6- projeto 
de Resolução da Comissão de Economia à Mensagem n' 
113, de 1985 (Mensagem n' 272, de 20-5-85, na origem). 
Do Senhor Presidente da República, submetendo à apro
vação do Senado Fedc!i'al, proposta do Senhor Ministro 
da Fazenda, para qUe seja autorizada a Prefeitura Muni
cipal de Vitória da Conquista-BA, a contratar ope
ração de crédito no valor de Cr$ 1.947.932.813, junto ao 
Banco do Nordeste do Bra_sil SfA. Relator: Senador Ju
tahy Magalhães. Parecer: favorável, por constitucional e 
juridico. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe 
em votação o parecer, que é aprovado, por unanimidade. 
Item 7 ~ Projeto de Resolução da Comissão de Econo
mia à Mensagem n' 068, de 1985 (Mensagem n9 157, de 
12-3-85, na origem). Do Senhor Presidente da Repúbli
ca, submetendo à aprovação do Senado Federal, propos
ta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja auto_ri.: 
zado o Governo do Estado do Acre, a contratar ope
ração de crédito no valor de Cr$ 13.254.670.000, junto 
ao Banco do Estado d_Q_ Acre S/A. Relator: Senador 
Hélio Queiras. Parecer: favorável, por constitucional e 
jurídico. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe 
em votação o p<lreci!r, que é aprovado por unanimidade. 
Item 8- Projeto de Resolução da Comissão de Econo
mia à Mensagem nl' 117, de 1985 (Mensagem nt 280, de 
2L-5-~ ·n-a nri:gem)-. Do Senho-r Presidente da Repúbliw 
ca, submetendo à aprovação do Senado Federal, propos
ta do Senhor Ministro d<l Fazenda, para que seja autori
zada a Prefeitura Municipal de Vinhedo-SI', a contra
tar operação de crédito no valor de CrS 7.146.968.000, 
junto ao Banco do Estado de São Paulo SfA. Relator: 
Senador Severo Gomes. Parecer: favorável, por constitu
cional e jurídico. Não havendo discussão, o Sr. Presiden-
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te põe em votaçãO o parecer, que é aprovado por unani· 
midade. Nada mais havendo a tratar, encerraMse a reuM 
nião, lavrando _eu, Ronald Cavalcante_Go_nçalves, Assis
tente da Comissão, a presente Ata, que lida e-aprOvada, 
será assíimda pelo Sr. Presidente, 

13• Reunião, realizada em 26 de junho de 1985 

Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e seis de 
junho de mil novecentos c oitenta e cinco, na sala da Co
miss~o, sob a prc..<;idênciU do Sr, Senador José lgnácio 
Fer(eira, Presidente reúne-se a Comissão de Consti
tuição e Justiça com a presença dos Srs. SenadOres-H~üç)
GLteiros, Severo Gomes, Henrique Santillo, Helvícffo 
NuneS, Moacyr Duurt_e, Oct.ú.vio Cardoso, Lenoir Var
gas, Roberto Campos, Juwhy Magalhães, Américo de 
Souza, Luiz Cavalcante_, Nivaldo Machado e Nelson 
Carneiro. Delx am dC com parecer-, por mo ti v o j ustíficadO-
os Srs. Senadores: Fábio Lucena, Alfredo Campos, Mar
tins Filho, Odacir Soares e Aderbal Jurema. Havendo 
número regimental, o Sr. Presidente declara abertos os 
trabalhos, dispensa a leitura da Ata da Reunião anterior, 
que é dada como aprovada. A seguir, passa-se à apre
ciação constante da p-auta, na ordem determinada pelo 
Sr. Presidente.- Item 2- Projeto de Resolução da Co
missão de Economia sobre a Mensagem n9 071, de 1984 
(Mensagem n9 !lO, de 17-4~84, na origem). Do Senhor 
Presidente da República, submetendo à aprovação do 
Senado Federal, proposta dp Senhor Ministro da Fazen~ 
da, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de 
Mambai-GO, a contratar operação de crédito no valor 
de CrS 33.221.139,25._ Relator: Senador Henrique San
tillo. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico~ 
Não h:.lVendo discussão o Sr. Presidente põe em votação 
o parecer, que ê aprovado por unanimidade. Item 3 ~-
Projeto de Resólução da Comissão de EcOnomia à Men
sagem n9 t04, de 1985 (Mensagem n9 258, de 13-6-85, na 
origem). Do senhor Pres.idente da República submeten-
do U aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor 
Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefei
tura Municipal de Jundiaí-SP, a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 10.720.200.-000, junto ao Banco 
do Estado de São Pa.ul6. S/ A. Relator: Senador Severo 
Gomes. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. 
Não havendo discussão o Sr. Presidente p-õe em votação 
o parecer, que ê aprovado, por unanimidade. Item 4-
Projeto de Resolução da Comissão de Economia à Men
sagem n9 014, de !985 (Mensagem n" 114, de 13-2-85,na 
origem). Do Senhor Presidente da República submeten-
do à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor 
Ministro da Fazenda, para que seja autorizado o Gover-
no do Estado de São Paulo a promover a relocalização 
de empreendimento a ser custeado por operação de crê
dito junto à Caixa Económica Federal autorizada pelo 
Senado Federal através da Resolução n9 243, de 1983. 
Relator: Senador Severo Gomes. Parecer; favorável, por 
constitucional e jurídico. Não havendo discussão o Sr~ 
Presidente põe em votação o pare_cer, q~e é ?provado, 
por unanimidade. Item 5- Projeto de Resoluçã-o da Co
missãO de Economia à Mensagem n<1 261, de 1984 (Men
sagem n9 505, de 4-12-84, !'la origem). Do Senhor Presi
dente da República submetendo à aprovação do Senado 
Federul, proposta do Senhor Ministro da Fazenda para 
que seja autorizad-a __ a Prefeitura Municipal de 
lndaiatuba-SP a contratar operação-de crédito no valor 
de_ Cr$ 5.301 .868.000, junto à Caixa Económica do Esta-
do de São Paulo S/ A. Relator: Senador Severo Gomes. 
Parecer; favorável, por constitucional e jurídico. Não li_à:~ __ 
vendo discussão o Sr. Presidente põe em votação o pare
cer, queê aprovado, por unanimidade. Item 6- Projeto 
de Resolução da Comissão de Economia à Mensagem n'1 
029, de 1985 (Mensagem n9 038, de 17-1-85, na origem);
Do Senhor Presidente da Repú bl~ca submetendo à apro
vução do Senado FederaJ, proposta do Senhor Ministro 

c:.i; sUbrrietendO à aprovação do Senado Federal, propos
ta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autori
zw:l_a a Pref~itt,tra Muni.dpal_de ].,.irt}_ejra-:::--SP. a c_ontratar 
õj)_er~Ç)~~d~ C_!~Üo no y~or d~ Çr~_7.95~_._8_0_2.Q_QO~ junto 
ao Banco do Estado de São Paulo S/A. Relator: Senador 
Severo Gomes. Parecer: favorável, por constitucional e 
jurídico. Não havendo discussão o Sr. Presidente põe em 
votação o P<:t_~e~e~, qu~ __ ê aprovado por unanimidade. 
Item 8- Projeto de Lei do Senado n9 OOJ, de 1985-
Df_,_ Mens_agem ~Q~~--º-~ 1985~_(Mt!fl§_?gem_n9 l}_L_cW_ 

- 2-6-2--S:Çlla_orfgem), que_-au_toriza o Governo do Distrito 
Fy;:d~r:4l ã ~qp!.!::Ü_~iraç~_9-----ª~--q~Qito no Y~QLclt; 
16L~IO ORTN,)unto a~ .B~!lco Nacional de De:s_enyol
viiTtenTOFconôinícO e -SoCíai .:..::aNDES~ RelatOr: ·senâ: 
dor Martins Filho. Parecer: pela distribuiçãO à Comissão 
de Economia. Posto em discussão o parecer,_aSr_Sena
dor Moacyr Duarte solicita vista, que é deferida pela 
Presidêncm. Item 12- ProJeto de Le1 do Senado n'1242, 
de 1984, que dá nova redução ao artigo 79, da Lei 5.692, 
de li de ugosto de 1971, que fixa as diretrizes e bases 
pUra o ensino_ de_ primeiro grau. Autor: Senador João 
Lobo. Re-lator: Senador Nelson Carneiro. Parecer: favo
rável, por constitucional e jurídico. ~ão hav~itdo discus
são o Sr. Presidente põe em votação o_Pa.fecer, que é 
aprovado, por unanimidade. Item l3- Proj(!tode Lei 
da Câmara é-22, de 1983, (Projeto de Lei !)9 5.450-B, de 
198 !. na _ÇD)1 gu_ccon_ce~e afl_istia? tll~es_cf_efamília c;:on
dcfladãS até 5 anos de _prisão. Autor: Deputado Freitas 
Nobre. Relator: Senador Henrique Santillo. Parecer: fa
vorável, por constitucional e jurídico. Não havendo dis
c_~ssão o Sr. J:'res_i9en~e_põ_e em v9tação o pª"re_~er, g1,1e é_ 
aprovado, Pof unanimidade. item 19 ~Projeto de Lei 
d_o_Senado n9__1J3, c;le 1~?5, que dispõe sobre contagem 
recíproca de tempo de serviço entre atividades abrangi
das_ pelo_ prog;ram_i!__il_e __ ~sªi_~têng!~~ª-º tç_<!_t?<_i.IÉQ_q_r r_UL~~~
nq uClUs Viricliladas ã Previd-ência Social Urbana. Autor: 
Senador Carlos Alberto. Relator: Senador Nelson Car
neiro. Parecer: contrãrio, por inconstitucionaL Não ha
vendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o pare
cer, que ê aprovado, por unanimidade. Item 20- Proje
to -de -Lei Oo Senado n" 33, dé 1982; que prorroga por 
dois _anos a validade do concurso de fiscal de contri
buições previdenciárias. Autor: Senador Jor8e Kalume. 
Relator: Senador Ne!.~on Carneiro. Parecer: contrârío, 
por incorisfífUCionãl. Não hUvenaõ ~âi~..:i.isSãõ: 0--Sr~-pre:.
sidente põe em votação o parecer, que ê api-ova-dO, por 
unanimidade. Item 21 - Projeto de Lei do Senado n9 
299,_ de !983, que est.a_l~el~c~ sçiam semestr'ili_s e qu_~ oãQ 
excedar-n em 80% ~~ INPC os aumentos de p_reços de me
dicamentos que Contenham produtos constantes da Re
lação Na_cionaLde _Medi~ament9s E_s5el).ciais- RENA
ME. Autor: Senàdor Pedro Simon.-Relator: senador te
noir y~rgas. Pare~: favorável, por_ constitucional e jurí
dico. Não havendo 'discussão, o- Sr. -Presidente põe em 
v9tação Oo p_ar_~r, que é aprovado por unanimidade. 
Item 22 -=-Projeto de Lei do Senado n9 42, de 1985, que 
isenta do recolhimento dQ IPI a_aquis_ição de veículo de 
faPri~gçào nacional po_~_ portadores de defi_çi§_n<;!a -GsJS!l·_ 
AutOr:.._SeniiOOi- RoOCrtO SiitUrnino. Rl:lator: Senador 
Nelson Carneiro. Parecer:_ fav_orável, por con~titucional 
e jurídico, Não haVendo_AiscuSsãõ, õ ~~f. Pre~i.denl:_~_põe 
em_ votação ·a parecer, que é aprovad-o, por unanimidade. 
Tteri123 _-_ Projet~ de_Lei d~ Sen~do n9_107, de l9~5, que 
altera o iáCisõ--rxao -artTgõ 659, -Cfa -CoilsOTidaçaQ das 
Leis do Trabalho. Autor: Senador Roberto Saturnino. 
Relator: Senador Ne_lson_ Carn!!iro. Parecer: favorável, 
p9r conStitucional e jurídic-o. Não havendo discussão, o 
Sr~ Pres_idente _põe _em _vpta_çã~_o~parecer, q_!.le ê -ªP!:Sl_!ª--:. 
ao;poru-nanTm100-de.--fieffi 14--= PrOjetO de Lei do Sena-

da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitl!_~a __ ~uni
cipal de Ribeirão Pires-SP, a contratar operação de cr~
dito no valor de Cr$ 7.952.802.000,junto à Caixa Econô
mica do EstadO de São P:iUio S/A. -RelatOr: Senador Se
vero Gomes. Parecer: favorável, por constitucional e 
jurídico. Não havendo_discussão o Sr. Presidente põe em 
votação o parecer, que ê aprovado, pór unanimidade. 
Item 7- Projeto de Resolução da Co_missão de Econo~-
müdt Mensagem n'1262, de 1984 (Mensagem n<1 506, de 
4-12-84, na origem). Do Senhor Presid~nteda Repúbli-

do n9 85, de 1985, que altera dispositivõs da Lei n9 7 .183, 
de 5 de abril de 1984. Autor: Senador Roberto Saturni
no. Relator: Se-rlador LÚtoir VÚgas. Parecer; pela traini
tação conjunta com os PLS 70, 79, 82; 132 e 163, todos 
de 1985. Não havendo disc_ussão o Sr. Presidente põe em 
votação o _ _parl?ce_ç, que_ é aprovado, por unanimidade. 
fierii-27-=.;?f"õ)~to -de Lei do -Senado n9_ 091 ,_de 198~,- q uç _ 

=- dfS-poesõbre fepreseiltação contra lei o~ ato norl!lativo 
írícõiistliu""CiOrlal diiigido ao Pr_ocurador-Geral da-Re-_ 
pública, alterando o artigo II, da Lei n9 4.337, de }9 de 
juliho de 1964. Autor: Senador Fernando Henrique Car-

--doSo. Relator: _Senador Hélio Gueiros. Parecer: favorâ
_v_el, p~_r__ c~mstitu~ional e j_urfdico~ Posto_ e_m_ djscuss~o o 
pã.Fecer; o Sr. Seiladcir-Jlú.ah.Y Migalhães sOlícita vl.Sia
qu·e é defeiida pela Presidência. Item 29- Projeto de Lei 
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do Senado n" 34, de 1985, que introduz modificação no 
Decreto-lei n9 1.33_8, de 23 de junho de 1984, com vistas a 

_ permitir resgate antecipado de aplicações do Fundo 157, 
no caso que especifica. Autor: Senador Nelson Carneiro. 
Relator~ Senador Octávio Cardoso. Parecer: favorável, 
por constitucional e jurídico. Não havendo discussão o 
Sr. Presidente põe em votação o parecer, que é aprova
do,_ por unanimidade. Item 31- Projeto de Lei do Sena
do n9 271, de 1983- Complementar, que autoriza o le
vantamento de recursos do PISjPASEP, para aquisição 
dc_ca.sa própria. Autor: Senador Fernando Henrique 

__ CJ__rdosQ.. _ _Relator: Senador Nelson Carneiro. Parecer: 
pela~tramjt_g_ção ç_o_njun_tacom o PLS 85/84. Não haven
d~ _dis~uss~o o Sr.. .Presidente põe em votação o parecer, 
qu_e é aprovado, por unanimidade. Item 32- Projeto de 
Lei do Senado n9 238, de 1983, que institui o Dia Nacio
nal das Vítimas dos Torpedeamentos dos navios brasilei
ros durante a segunda guerra mundial, a ser comemora
do a!Jualmente~ a 14 de fevereiro, e dá outras providên
cias. Autor: Senador Mário Maia. Relator: Senador 
Hélio Guelras. Parecer: favorável, por constitucional e 
jurídico. Não ~ave-ndo discussão, o Sr. Presidente põe 
errt votação o parecer, que é aprovado, por unanimidade. 
Item 33 - Projeto de Lei da Câmara n'1 234, de 1984 
(J?roj_~to de Lei n~>4.493-B, de 1984, na CD), que concede 
ilnistia aos que efetuaram conversão desautorizada em 
veículos._Au1or:_Deputado José Tavares. Relator: Sena
dor Qctil_vio Cardoso. Parecer: favorável, por constitu
cional e jurídico. O rdator solicita à presidência a retira
da de pauta do projeto, o que é deferido pelo Sr. Presí
d~-~ para reexame. Item 34 --Projeto de Lei da Câma
ra n'1 23, de 1985 (Projeto de Lei n<1 1.558-B, de 1983, na 
CD), que :Jltera o artigo (9 da Lei n9 883, de 21 de ou
tubro de 1949, que ''dispõe sobre o reconhecimento de fi
lho __ il~gí_tün __ o'?. ~utqr: _Deputado Darcy Passos. Relator: 
Senador Nelson Carneiro. Parecer: pela remessa à Co
missão Especial que examina o Projeto do Código Civil. 
Não havendo discussão o Sr. Presidente põe em votação· 
o parecer, que é aprovado, por unanimidade. Item 3.5-
Projeto d~_Lei do Senado n9 173, de 1983, que extingue a 
cobrança de pedágio nas rodovias, pontes e outras obras 
viárias, cuja construção já esteja paga. Autor: Senador 
Hélio Gueiros. Relator: Senador Nelson Carneiro. Pare
cer:_ fa~orá y;IL_pQr ~qnstituç_i!)Qal_e jurídico. Não haven
do _d~sçussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, 
que é aprovado, por unanimidade. Item 36- Projeto de 
Lei do Senad_o n9 209, de 1980, que altera dispositivo do 
Decre_tq-lçj n? 3._689, de 3 de outubro de 1941, e dá outras 
providências. Autpr: Senador Helvídio Nunes. Relator: 
Senador Luiz Cavalcante. Parecer: Pela anexação ao 
PLC n<1 175/84, Não havendo discussão, o Sr. Presidente 
põe em votação o parecer, que é aprovado, por unanimi~ 

_ d;,t,de. ltem 42 --Projeto de Lei do Senado n<1 126, de 
J9_84,_que acrescenta dispositivo à Lei tt'1 5.890, de_ 8 de 
junho de 1973, com vistas a permitir o cômputo das ho~ 
r as extras habituais do tempo de serviço, para efeito de 
aposenta~oria. Autor: Senador Nelson Carneiro. Relav 
~Qr: ~e_Qét,dor___N1Y~9_Q_Macb_ado. Parecer: favorável, por 
constitucional e jurídico. Não havendo discussão, o Sr. 
Pr~sldent(!: __ põe em _vp~jição _o parecer, que ê aprovado1 

por unanimidade. Item 46- Projeto de Lei da Câmara 
nQ 200, de 1983, (Projeto de Lei n9 5.31 1-B, de 1981, na 
CD), que assegura ao guarda-no turno o direito a apo~ 
sc-ntadoria especial aos 25 (vinte e cinco) anos de serviço 
e determina- outras providências, Autor: Deputado Pei
xoto__ Filho. Relator: Sepador Lenoir Vargas. Parecer: 
pelo encaminhamento ao plenârio do Senado Federal. 

__ !'!_à_Q__,_h_a~Q_çi2__9_~_!JSSãQL9: $r,_Presidente põe em votação 
o pare!=er, que é aprovado, por unanimidade. Item 49-
Projeto de Lei d_o Senado n9 154, de 1984, que define a 
residêncja m~dic~ e disciplina o exercício profissional da 
atividade_ dando outras providências. Autor: Senador 
Nelson Carneíro. Relator: Senador Luiz Cavalcante. Pa
recer:- contrârio, por inconstitucional e injurídica. Não 
hay~nçlo disçussão, o_Sr. Presidente põe em votação o 
parecer, que ê aprovado, por unanimidade. Item 52-
Pr_oj~;to_d~ _Lei _çl_a Cârnara_n9 020, de 1985 (Projeto de Lei 
n9 4.984-B, na CD), que disciplina a ação civil pública de 
responsabilidade por danos causados ao meio ambiente. 
Autor: Poder Executivo. Relator: Senador Octávio Car
doso. Parecer: favorâvei, por constitucional e jurídico. 
Não __ ha~el_l.c!Q_Qi~çp_s_s__ãp,_o_$r. PresiOente põe em votação 

· o pare~, que é aprovado, por unanimidade. Item 54-
Projeto de Lei do Senado tt9 277, de 1979, que determina 
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prazo máximo para instalação de telefones adquiridos 
através de financiamento e dá outras providências. Au
tor: Senador Nelson Carneiro. Relator: Senador Nivaldo 
Machado. Parecer: favorável, na forma da Emenda n'i' 2, 
de plenário - substitutiva. Não havendo discussão, o 
Sr. PreSidente põe em votação o parecer, que ê aprova
do, por unanimidade. Item 55- Projeto de Lei do Sena
don~' 012, de 1985, que modifica: a estrutUra· e funciona
mento do Conselho dos Direitos da Pessoa Humana, 
criado pela Lei n~' 4.319, d_e 16 março de 1964, e modifi
cada pela Lei n'i' 5.763, de 15 de dezembro de 1971. Au
tor: Senador Franco Montoro. Relator: Senador Nelson 
Carneiro. Parecer: favorável, por constitucional e jurídi
co, nos termos da Emenda n~> 1-CCJ-substitutiva. Não 
havendo discussão o Sr. Presidente põe em votação o pa· 
recer, que é aprovado, por unanimidade. Item 58- Pro
jeto de Resolução da Comissâo de Economia à Mensa
gem nl' 118, de 1985 (Mensagem nl' 281, de 23-5-85_ na 
origem}. Do Senhor Presidente da República, submeten
do à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Mi
nistro da Fazenda, para que seja aulorizada a Prefeitura 
Municipal de Bragança Paulista-SP, a contratar ope
ração de crédito no valor de Cr$ 14.659.236.000, junto 
ao Banco do Estado de São Paulo S/A. Relator: Senador 
Roberto Campos. Parecer: favorável, por constitucional 
e jurídico. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe 
em votação o parecer, que é aprovado, p-or unanimidade. _ 
Item 59- Oficio "S" n~' 21, de 1984 (Oficio n~' 57/84-
PfMC, de 17-10-84, na origem). Do Senhor Presidente 
do Supremo Tribunal Federal, encaminhando ao Senado 
Federal cópias das notas taquigrãficas e do acórdão pro
ferido pelo STF nos autos do Recurso Extraordinãrio n~' 
101.955-7, do Estado do Rio de Janeiro, o qual declarou 
a inconstitucionalidade_d_o artigo 29 da Lei n~> 7.266, de 
17-10~73, daquele Estado. Relator: Senador Luiz Caval
cante. Parecer: favorável, na forma do Projeto de Reso
lução que oferece. Não havendo discussão,- o Sr, Presi
dente põe em votação o parecei', que é aprovado, por 
unanimidade. Em face da aus~ncia d_os relatores, são 
adiados os seguintes projetas: MSF 26.5/84, PLS 249/84, 
MSF 217/84, PLS 168/83, PLS 192/84, PLS 009/85, 
PLS 022/83, PLC 238/83, PLC 062fB4, PLS 043/85, 
PLS 020(83, PLC 054/81, PLC 008/85, PLS 376/81, 
PLS 037/84, PLS 043/83, PLC 028/82, PLS 032/85, PLS 
143/81, PLC 182/83, PLS 109/84, PLS 080/83, PLS 
186(83, PLS 306/80, PLC 105(83, PLS 129/84, PRS 
016(85, PLS 229/83, PLS 060/82, PLS 182/83, PLC 
208(83, PLS 326/80, PLS 127/84, PLS 173/83, PLS 
003(84, PLS 311(81, PLS !40/83, PLS 028/83, MSF 
068(85, PLS 361/81, PLS 182/84 e PLS 289/83. Nada 
mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, 
Ronald Cavalcante Gonçalves, Assistente da Comissão·, 
a presente Ata, que lida e aprovada, serã assinada pelo 
Sr. Presidente_..__ 

14• Reunião realizada em 27 de junho de 198:5 

Às nove horas e trinta minutos do dia vinte-e sete de 
junho de mil novecentos e oitenta e cinco, na Sala da Co- _ 
missão, sob. a presidência do Sr. Senador José lgnãcio 
Ferreira, Presidente, reúne-se a Comissão de Consti
tuição e Justiç-a COiii a prC:Sriça dos Srs. Senadores Fábio 
Lucena, Hélio Gueiros, Alfredo Campos, Martins Filho, 
Moacyr Duarte, Octâvio Cardoso, Lenoir Vargas, R~i
mundo Parente, Jutahy Magalhães, Américo de Souza e 
Nivaldo Machado. Deixam de comparecer, por motivos 
justificadQs, os SrS~ Senadores Helvívío Nunes, Odacir 
Soares, Aderbal Jurema e Nelson Carneiro. Havendo 
número regimental, o Sr. Presidente declara abertos os 
trabalhos e dispensa a leitura da Ata _da Reunião ante
rior, que é dada como aprovada. A seguir, passa-se à 
apreciação das matérias constantes da pauta, na ordem 
determinada pelo Sr. Presidente. Item O I - Projeto de 
Res_oiução da Comissão de Economia à Mensagem nl' 
265, de I984 (Mensagem n9 509, de 04-12-84, na ori
gem). Do Senhor Presidente da República, submetendo, 
à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Mi
nistro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura 
Municipal de Arari-MA, a contratar operação de crédito 
no valor de CrS 88.421.771, junto à Caixa Econômica 
Federal. Relator: Senador Américo de Souza. Parecer: 
favorável, por constitucionãl e jurídico. Não havendo 
discussão, o Sr. Presidente põe em votação _o parecer, 
que é aprovado, por unanimidade. Item 03- Projeto~e 
Resolução da Comissão de Economia à Mensagem· nl' 

217, de 1984 (Mensagem n9 428, de 12-11-84, na origem). 
Do Senhor Presidente da República, submetendo à apro
vação do Senado Federq.l, proposta do Senhor Ministro 
da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Muni
ciPUl di-Pimenta Bueno- RO, a contratar Opei'ação de 
crêtido no valor de Cr$ 3.976.40l.OOO,junto ao Banco do 
Est:.ido de Ro-ndônia S/ A. -R:elator: Senador Martins Fi
lho. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico, 
Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação 
o parecer, que é aprovado, por unanimidade. Item 20-
Projeto de Lei do Senado nl' 02, de 1985, DF. Mensagem 
n<1 001,), de 1985 (Mensagem nl' 048, de 23-01-85, na ori
gem, que autoriza o Governo do Distrito Federal a con
tratar operação de crêdito no valor de FF.38.800,000 
(trintu e oito milhões e oitocentos mil franco franceses), 
equivalente a CrS 9.700.000.000 (nove bilhões e setecen
tos milhões de cruzeiros). Relator: Senador Hétio Guei
ros. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. 
Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação 
o p<lrecer, que é aprovado por unanimidade. O Sr. Presi
dente, Senador José lgnácio Ferreira, passa a presidência 
ao .Sr. Senador Nivaldo Machado para relatar os seguin
tes itens. Porjeto de Resolução da Com_is_são de Econo
mia __ à Mensagem n~' 075, de 1985 (Meftsagem n~> 164, de 
12-03-85, na origem). Do Senhor Presidente da Repúbli
ca, submetendo à aprovação do Senado Federal, propos
ta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autori
zada a Prefeitura Municipal de Vitória-- ES, a contra-_ 
tar operação de crédito no valor de Cr$ 2.813.261.080, 
junto à Caixa Econômica Federal. Relator: SenadorJosé 
lgnácio Ferreira. Parecer: favorável, por constitucional e 
jurídico, Não havendo discussão, o Sr. Presidente em 
exercício põe em votação o parecer, que é aprovado por 
unanimidade. l_tem 27- Projeto de Resolução da Co
missão de Finanças ao Oficio "S" n~' 33, de 1984 (Ofício 
n<:> G/1639, de 29-11-84, na origem). Do Senhor Gover
nador do Estado do Espírito Santo, solicitando autori
zação do Senado Federal, para contratar operação de 
crédito externo no valor de UU 30,000.000.00 (trinta mi
lhões de dólares), destinados ao Programa de Infra
Estrutura_ Rural do Estado. Relator: Senador José Ignã
cio Ferreira. Parecer: favorável, por constitucional e jurí
dico~ Não havendo discussão, o Sr. Presidente em exerci
cio põe em votação o parecer, que é aprovado, por una
nimidade. Item 28- Projeto de Resolução da ComisSão 
de Economia à Mensagem nl' 032, de 1985 (Mensagem n~> 
1 LO. de 11-02-85, na -origem). Do Senhor Presidente da 
República, submetendo, à aprovação do Senado Fede
ral, proposta do senhor Ministro da Fazenda, para que 
seja autorizada a Prefeitura Municipal de P.dncas- ES, 
a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
159.089.613,23, junto à Caixa Económica Federal. Rela
tor: Senador José Ignácio Ferreira~ Parecer: favorável, 
por constitucional e jurídico. Não havendo discussão, o 
Sr. Presidente em exercício põe em votação o parecer, 
que é aprovado, por unanimidade. O Sr, Presidente em 
exercício, Senador Nivaldo Machado, passa a presidên
cia__ao Sr. Senador José Ignácio Ferreira. ~ar deliberaç_ão 
da Presidência, são adiadas as seguintes matérias: PLC 
no !68/83, PLS n' 009/85, PLC n• 062/84, PLS n•43/85, 
PLS n• 020/83, PLC n' 008/85, PLS n•376f81, PLS n• 
037(84, PLS n' 041/83, PLS n' 032(85, PLS n• 143/81, 
PLS n' 109(84, PLS n' 186(83, PLS n• !05/83, PLS n' 
129(84, PLS n' 229/83, PLS n' 129/85, PLC n' 208/83, 
PLS n• 326/80, PLS n•-182/84, PLS n' 289/83 e PRS 
010/85. _O Src_Presidente comunica, aos demais membros 
da Comissão, haver sobre a mesa uma pauta extra, 
passando~seassim a apreciar o Item 01- Projeto de Re
solução-da Comissão de Finanças ao Ofícios .. S" n~' 11, 
de 1985 (Oficio GG/SE n• 061, de 12-03-85, na origem). 
Do Senh__or_ Governador do Estado da Paraíba, solicitan
do autorização do Senado Federal, para contratar ope
ração de crédito externo, no valor de USS 130,000.000.00 
(cento e_ trinta milhões de dólares americanos), destinado 
ao Programa de Investimento do Estado. Rel~tor: Sena
-dor Martins Filho. Pare_cer: favorável, por constitucional 
ejur(dico:Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe 

_em votação o parecer, que é aprovado, por unanimidade. 
Item 03 - Projeto de Resolução da Comissão de Fi
nanças ao Ofício n<:> 12, de 1985 ·(Ofício nQ GG~66, de 11-
0~:85, na origem). Do Senhor Governador do Estado do 
Pi:iuí, solicitando autorização do Senado Federal, para 
contr_atar operação de crédito externo no valor de Us$ 
60,000.000.00 {sessenta niilhões de dólares americanos), 
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destinado a programa de investimentos do Estado. Rela
tor: Senador Hélio Gueii"os. Parecer: favorável, por 
constitucional e jurídico. Não havendo discussão, o Sr. 
Presidente põe em votação o parecer, que é aprovado, 

- por unanimidade. Item 04- Projeto de Resolução da 
Comissão de Economia à Mensagem nt 024, de 1985 
(Mensagem n~' 033, de 17-01~85, na origem). Do Senhor 
Presidente da República, submetendo à aprovação do 
Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazen
da, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de 
Campo Grande- MS, a contratar operação de crédito 
n-0-Vafõ"i de Cr$ 3.704.669.226, junto à Caixa Ecóftômica 
Federal. Relator: Senador Hélio Gueiros. Parecer: favo
rável, por constitucional e jurídico._ Não havendo discus
são, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, que é 
aprovado por unanimidade. Item 05- Projeto de Reso
lução da Comissão de Economia à Mensagem n9 021, de 
1985 (Mensagem n~> 111, de 11-02-85, na origem). Do Se
nhor Presidente da República, submetendo, à aprovação 
do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fa
zenda, para que seja autorizado o Governo do Estado do 
Rio de Janeiro a elevar, temporariamente, em CrS 

,65.956.369.973, o montante de sua dívida consolidada 
interna. Relator: Senador Martins Filho. Parecer: favo
rável, por constitucional e jurídico. Não havendo discus
são, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, que é 
aprovado por unanimidade. Item 06- Projeto de Reso
lução da Comissão de Economia à Mensagem n~' 017, de 
1985 (Mensagem nl' 027, de 17-01-85, na origem). Do Se-
nhor_Presidented_a República, submetendo, à aprovação 
do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fa
zenda, para que seja autorizado o Governo do Estado da 
Bahia, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
752.098.032, juntod à Caixa Econômica Federal. Rela
tor: Senador Américo de Souza. Parecer: favorável, por 
constitucional e jurídico. Não havendo discussão, o Sr. 
Presidente põe em votação parecer, que é aprovado por 
unanimidade. Item 07- Projeto de Resolução da Co
missão de Economia à Mensagem n~' 016, de 1985 (Men· 
sagem n~' 026, de 17-01-85, na origem). Do Senhor Presi
dente da República, submetendo, à aprovação do Sena
do Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, 
para que seja autorizado o Governo do Estado da Bahia 
a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
1._144.701.308, junto à Caixa Económica Federal. Rela
tor: Senador Américo de Souza. Parecer: favorável, por 
constitucional e jurídico. Não havendo discussão, o Sr. 
Presidente põe em votação o parecer, que é aprovado 
por unanimidade. Item 8- ProjetO de Resolução da Co
missão de economia à Mensagem nl' 073, de 1985 (Men
sagem n~> 162, de 12-03-85, na origem). Do Senhor Presi
dente da República, submetendo, à aprovação do _Sena
do Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, 
para que seja autorizada a prefeitura de Nobres- MT, 
a contratar operação de crédito no valor de CrS 
1.327.244.778, jUnto à Caixa Econôrriíca Federal. Rela
tor: Senador Hélio Gueíros. Parecer: favorável, por 
constitucional e jurldico. Não havendo discussão, o Sr. 

- Presidente põe em votação o parecer, que ê aprovado 
por unanimidade. O Sr. Presidente, Senador José Igná
cio Ferreira, passa a presidência ao Sr. Senador Nivaldo 
Machado, para relatar o Item O I - Projeto de Reso
lução da Comissão de Finanças ao Oficio "S" n~' 119, de 
1984, do Senhor Governador do Estado do_Espiríto San
to, solicitando autorização do Senado Federal, para con
tratar operação de crédito externo no valor de USS 
30,000.000.00 (trinta milhões de dólares), destinado ao 
Programa de Infra-Estrutura Rural do Estado. Parecer: 
favorável, por constitucional e jurídico. Não havendo 
discussão, o Sr. Presidente em exercício, põe em votação 
O parecer, que é aprovad-o por unanimidade. O Si'. Presi
dente em exercício, Senador Nivaldo Machado, passa a 
presidéilcia ao Sr:-Senador José Ignácio Ferreira. Nada 
mais havendo a tratar, ence_rra-se a reunião, lavrando eu, 
Ronald Cavalcante Gonçalves, Assistente da Comissão, 
a presente Ata, que lida e aprovada, será assinada pelo 
Sr. Presidente. 

IS• Reunião, realizada em 14 de agosto de 1985 
Às flove horas--e trinta riÍinutos do dia quatorze de 

agosto d_e mil novecentos e oitenta e cinco, na Sala da 
Comissão, sob a presidência do Sr. Senador José Ignácio 
Ferreira, Presidente, reúne-se a Comissão de Consti· 
tuição e Justiça caril a presença dos Srs. Senadores Fábio 
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Lucena, Alfredo Campos, Martins Filho, Severo Gomes, da vigente Consolidação das Leis do Trabalho. Autor: aprovado por unanimidade. Item 38- Projeto de Lei do 
Moacyr Du_artc, Octávio Cardoso, Lenoir Vargas, Ro- Senador Hum~_erto Lucena. Relator: Senador Nelson Sem1~0 n"' 018, de t983, que veda a aquisição de títulos 
berto Campos, Raimundo Parente, Jutahy Magathã"es _ç __ ~Çarnefro. Pi,trecer: favO~ável, por constitucional ejur(di- de erilpresas eStatais oU outras que gozem de favor ou in-
Nivaldo Machado. Deixam de comparecer, por motivo co. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe-em v o- Ceritivõ HScãl ãs a-uforidades e nas condições que especifi-
justifícado, os Srs. Senador:~ Hélio Gueiros, Helvídio tação _9_ P-ª~ecer, q1:J~ª-_apro":ado por un~imidade._Itern ca. Autor: Senadqr Henrique Santillo. Relator: Senador 
Nunes, Odacir Soares, Aderbal Jurem a, Américo de 12- Proje!o de Lei da Câmara n"' 062, de 1984 (Pi'ojetõ Ne"ISon G.lrileiro: Parecer: peta rejeição do projeto, por 
Souza e Luiz Cavalcante. Havendo número regimental, dt: Lei n9_820~B, 9.e .J.?79, n.a CD), qu~_acrescenta pará- irlCóri.Stitlicioilal e injurídica: Não havendo discussão, o 
o Sr. Presidente declara abertos os trabalhos e dispensa a grafo _ao _!=lrt_i_go l"' ~_aLei-"~- 6.260 de 6 de novembro i;le Sr.- Presidente põe em votação o parecer, que é aprova-
leitura da Ata da Reunião anteríor,- que é dada como 1975, pur_a_ eqiiíparar 3.0 em-Pregador rUral os filhos do, com voto contrário do Sr. Senador Martins Filho, 
aprovuda. A seguir, passa-se à apreciação das matérias maiores de idade. Autor: Deputado Henrique Eduardo Item 40- Projeto de Lei do Senado n~' 043, de 1983, que 
constantes da pauta, na ordem deterntinada pelo Sr. Pre- Alves__.. Relator: S_enaclor Moacyr Duarte. Parecer: favo-__ mo~ifi.ca a redaçào do_caput do artigo 24 da Lei n9 5.772, 
sidente. Item 1- Projeto de Resolução da Comissão de rdvcl, quanto ao mérito, por oportuno e conveniente, de 2(de_ dezembfó de_l9/l (Código de ProPriedade ln-
Economia à Mensagem n"' 251, de 198'1 (Mensagem n9 Não havendo dlscüssãõ; o Sr. Presidente põe em votação dustrial). Autor: Senador Álvaro Dias. Relator~ Senador 
499, de3-12-85, na origem), do Senhor Presidente daRe- o parecer, que é aprovado por unanimidade. Item 15 -- Alfredo Campos. Parecer: favorável, por constitucional 
pública, submetendo .à _aprovação do S~nado Federal Projetode Lei d~ C~_mara n~-0~8, de 1982 (Pr9jeto de Lei e juddico. Nào havendo_discussão, o Sr. Presidente põe 
proposta do Senhor Minisfiõ da Fazenda, para que seja n"' 1.096-B, de 1979, na CD), que permite a impetração em vCit:içãO- o pat'ecer;queé aprovado por unanimidade. 
autorizada à Prefeitura Municipal de Ma naus- AM, a de mandado d_e segurança contra atas de autor_idade do Item 42 - Projeto de Lei da Câmara n9 008, de 1985 
contratar operação de_ crédito no valor de CrS ensinO_ particu!<_!!_!_~~--q_i!ª-_lguer_grau. Autor: Deputado (Projeto de_ Lei n~4.616·C, de 1984, na CD), que dispõe 
1.3.35.608.228,35, junto à Caixa Econômia Federal. Re- !,.ujz ·çec_l_t.i__!l~l~.R:~~tq_r:_~~!}ador Mar_!i_~~- Fi~ho, Parecer: sohi'6- ll}edid<~:s rl:e: segl!_fll:!lça :'-os ex~Presldeptes da Re-
lator: Senador Raimundo Par:.cnte. Parecer: favorãvel fav_o~QQ_r con~jtuc~nal ej_~:~_!jdico. P~to CffidiScus-_ _ púb_licae dá o·utras proVi?éncJas. A~tor: Deputado Alei-
por constitucional e jurídico. Nào h~vendo discussão, o sãa_o_parecer, o Sr. Sen or Fábio LuCena solíêítãVís-ta,---- ·aes: Frãtl-cTscato. Reta:wr:senaaor Alfredo Campos. O 
Sr. Presidente põe cm votação o parecer, que é aprovado que é deferida pela presidência. Item t6- Projeto de Lei Relator solicita a retirada do _Projeto de pauta parare~-
por unanimidade. Item 2- Projeto de Resolução da Co- !=lo ;ienado n"' 30~ •. Q_~ 19SQ, que acrescenta dispositivos à xame, que é deferida pela presidência. Item 43- Projeto 
missãà-de Econ_o_mia à Mensageln n'i' 107, de 1985 (Men- Lei n"' 6.404, de I 5 de dezembro de 1976. Autor: Senâdor, dC Lei ç(o Seriadq-il'i' 206,_de f983, que altera dispositivo 
sagem n~ 265, de I6·5-85, na origem), do Senhor Presi- HerifiQue--:Sa-hti!TO~-Rdafor:--Serlador Alfredo Campos. do Decreto-lei n9 1.950, de 14 de julho de 1982, na parte 
dente da_República, ~bmetendo à aprovação do Senado Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Posto em que estimula a capitalização das pessoas jurídicas 
Federal proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para em _discussã~ _ _o parecer, _o Sr. Se_nador Martins Filho so- atr~vé:s :~a-_ incorpOração íinobiliâria. Autor: Senador Jai-
que seja autorizado o Governo do Estado de Sã_o P.c;~.ulo a --=-:E~iíi_t_i_h>tã, Cfy_~~ ~efc;:fída pel_oSr. -PreSiâenti!. Item 17- son Bãrrelo: Relator: Senador Nivaldo Machado. O Re-
elevar, temporariamente, em Cr$ 265.325520.000, o Pi'õjCI<fde Lei do Seriado n9l40, de 1983", que favorece lat(lr soli_citl:l a retinida de pauta, para reexame, queê de-
montante de sua dívida consolidada interna. Relator: Se- ~ __ ap'osentadorias e a renovação de quadros. Autor: Se- ferida pela presidêiicia. São adiados, em face da ausência 
nhor Severo Gomes. Parecer: favorável, por constítucio~ n<~dor_ Roberto Campõs. Relator: Senador Lenoir V ar- dos relatores o PLS n"' 127/84, PLS n9 182/84, PLS n9 
na! e jurídico. Não havendQ çiiscussão, o Sr, President~ gas .. Parecçr;_f~vQ_r_áy_e.J, P9r cOnS:ti_tUciº_r'al e- juríºi~O. 289/83, PLS n9 20/83, PLS n9 376j8t, PLS n9 311/81, 
põe em votação o parecer, que é aprovado_ por unanirili- Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação PLS-n~' 0Súj83, PLS n~' 093/84, PLS n9 361/81, PLS n9 
dade. Item 3- Projeto de Lei da Câmara nl'208, de 1983 o par~ce~! que é aprovado por unanimidade. Item IS--- 060/82, PLC n-.., 054/81, PLS n9 229/83, PLC n9 166/83, 
(Projeto de Lei n9 L.318-B, de 1979, na CD), que dispõe Projeto de Lei da Câmara n9 192, de 1984- Comple- PLC n"' 186/84, PLC n~' 053/80, PLS n"' 274/83, PLS n9 
sobre a criação de Junta de Conciliação e Julgamento no minfãfTPrõJeto-aeLeiConip\ementar n9 029-C, de 1983, 008JS3, PLS n~' 196/84, PLS n9 046f85, PLS n9 037/8'\-e 
Município de Araras, Estado de SàQ Paulo. Au.tor: De- [ta _CD)._ que alterª, e acrescenta dispositiv~ à Lei Com- PLS n~' 9_18(83. _Nada mai_s-havendo a tratar, encerra-se a 
putado Herbert Levy. Relator: Senador SeverQ Gomes,_ _plemçntar n9J,de9 denovemprode 196']", queestabele~ Reunião, lavranóo_ eu! Ronald Cavalcante Gonçalves, 
Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Não ha- ~o~r,~_i_~jJQ§__ll}!_Q_i_QlQ§ para a criação de novos municf- Assistente da Comissão, a presente Ata, que lida e a pro-
vendo discussão o Sr. Presidente põe em votação o pare- pios. Autor: Deputado Evandro Ayres de Moura. Rela- vada será assinada pelo Sr. Presidente. 
cer, que é aprovado por unanim_idade. Item 4- Projeto tor: SçnªdorMart!Qs_Fil~o. Parecer: COI}trâri~ •. eela pre.-
de Lei do Senado n"' 127, de 1984, que altera dispositiVo judicialidade do projeto. Não havendo discussão, o-Sr. 16• Reuiliii.o, realizada em 21 de agosto de 1985 
do Decreto-lei n9 5, de4 deahril de 19_66, que "estabelece Presidente põe em vOtação o parecer ijue ê aprovado por As-nOve horas e trinta minutos do dia vinte e um de 
normas para a recuperação económica das atividades da unanimidade. Item 25 --Projeto de Lei do Senado n<? agosto de .mil novecentos e oitenta e cinco, na Sala de 
Marinha Mercante, dos Portos Nacionais e da Rede Fer- _149_Ls!~JJ_ª-Lque disp§~_~obrea tran~missão _de !\ofú_sica Comi~sãO, so_b a pfêsidência do Sr. Senador José Ignâcio 
rovíária Federal SjA". Autor: Senador Jaison Barreto._ !Jrasilei~a pelas emissoraS-de-rádiO.- AUfOr:Senaaor-- Ferre"íiit,-Presídente, reúne-se a Comissão de Consti·_ 
Relator: Senador Moacyr Duarte. O relator solicita a,~--- Aderbal Jurem a. Relator: Senador Nivaldo Machado .. O tuição e _Justiça, com a presença dos Srs. Senadores Ni-
tirada do projeto da pauta, para reexame, que é def€:indo -RelatOr sOiiCi-la- a retlrãd8. do -Projetõ Oapauta, pafa ree- Vald~:;+MaC!lado; Hel\iídii:)Nunes, Hélío Gueiros, Henri~ 
pela presidência. Item 5 - Projeto de Lei do Senado n' Xal11el qge_ª, çl_er~~i.gq_ pela rn~_id_ênci_~~ Iterp 32-:- Projeto que,' Santillo, Jutahy Magalhães, Nelson Carneiro, 
182, de 1983, que acrescenta parágrafo ao artigo 69 da de Lei do Senado n"' 109, de 1984, que altera dispOsitivo - - Américo de_Souza, Raimundo Parente, Octávio Cardo-
Lei n>:> 5.764, de 16 de dezembro de 1971, que define a cja_ Lei n1> 6.367,_ d~ 19 de gul,ubro _de 1976, que dispõe so! Roberto Campos, Lenoir Vargas, Alfredo Campos, 
política nacional de cooperativismo e· institui o regime Sobre o seguro de_ acidentes do trabalho a cargo dci Moacyr Duarte, Severo Gomes e Aderbal Jurema. Dei-
jurídico das sociedades cooperativas. Autor: Senador AI- INPS, de modo a determinar que a competência para xam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Sena-
fredo Campos. Relator: S_eri_ador Nivaldo Machado. Pa~ _______ j!pre.flªr litígil)~~c_íderttá~iossejadaJustiçadoTrabalho. dores Fábio Lucena, Martins Fithio, Odacir Soares e 
recer: favorável, por constitucióilal e jurfóico, com a_ Autor: Senador Nelson Carneiro. Relator: Senador Fá- LU1:Z"Cllva1Can~e~ HaYêrido nómero regimental o Sr. Pre-
emenda n"' o t-CCJ. Não havendo discussão, o Sr. Presi- b"iO--_ç.ucena. ·parec:e"r:-- cOiúrrrto,- Pó-r -,nc-õrlsYlfuélOnaJ: side"ftte deCrara-ãbertc;s-os tfãtiã.lhoS e dispensa a leitura 
dente põe em votação o parecer, que é aprovado, votan~ Não_hUvendo discussão, o Sr. Senador põe em votação o da Ata da Reunião anterior, que é dada como provada. 
do com res.trições Qs Srs. Senadores Lenoir Vargas e N i_-_ _ _ _[Jarece~, que é aprovado. Assina sem voto o Sr. Senador A seguir, passa-se à apreciação das matérias constantes 
valdo Machadq. lt'em 6 --Projeto de Resolução n~ 016, Nelson Carneiro. Item 33 - Projeto de Lei da Câmara da pauta, na ordem determinada pelo Sr. Presidente. 
de 1985, que Concede aos ex-S~oadores da República o n9 096, de 1980 (Projetõ de Lei n"' 144-C, de 1979, na Item 2 ~Projeto da Resolução da Comissão de Econo-
direito de utilização dos s_e_r'li_ço_s téJ;nico-assistencjiD_~_d_Q____ _ _:____Ç'Q1__gue define ilícitOs de natureza físCal_e estabelece mia à Mensagem N9 31, de 1985 (Mensagem n'i' 040 de 
Senado Federal que discrimina e dá outras prOVidências. prazõ -de preSCriÇão.- ALITOr: Deputado FeURosa. R~-n:OJ-85~naürigeiilf Do seilhor Presidente da Repúbli-
Autor: Senador Leno_ir Vargas. Relator:_Sen_ador FáQio _ jç_r~ S_~_nji_dgr_ fá~iQ l,._!.!C_el}a,_~_<l_f_e_fer: _fay_QrAvel, por cons- ca submetendo à aprovação dQSenado Federal, propos-
Lucena. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. titucion<!l e jurídico. Não havendo discussão, O Sr. Presi- ta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizada 
Posto em discussão o parecer, o Sr. Senador Nelson Car- dente põe em votação o parecer que é aprovado, Com vo- a Prefeitura Municipal de Timóteo-MO, a Contrátar ~ 
nciro solicita a palavra para esclarecer que o IPC já ofe_- tos COiifrãr"ióS dos Srs. Senadores Nivaldo Machado, Se- operação de crédito no v_alor de Cr$ 6.8l2.900.380,junto 
rece assistência a seus associll.dõs de 50% sobre as <h;spe-____ ~- ___ ve:r_p Gomes e Nelson Carneiro. O Presidente registra~ ao Banco de_Desenvolvimçnto d~ M;i_nas Gerais. Relator: 
sas médicas. Posto em votl.!ção-o parecer, é o mesmo presença nã-CorníssãO do E.:o::m9sr:-Eurico Reiiiide~eX- -- Senador AlfreóoCàffiPoS~ Parecer: favorâvel,porconsti-
aprovado, com a abstenção do S_r. Senador LenP.ir V ar- Sepjldgr, _ex~Gove:rna~or_qo_Estado __ do E_spfrito $anta. tucíonal t!jür(diCá:-Não havendo discussão o Sr. Presi~ 
gas. Item 7- Projeto de Lei do Senado nQ 003, de 1984. _ Pros.scguinc!Q, p_assa~se? apre_ciação d9 Item 36- Proje- -deriti P<?"e erri- votã.Ção- o- parecer, que é aproVãdo por 
que_ dispõe sobre o trabalho do menor sem qualificaçãO to dê- Lei do SenadO n9 224, de 1983, que altera a Leí n"' -unanimídade:Item 3- Projeto de Resolução da Comis-
profissíonal, em-regime -esp-ecial, e dá outras providên- 5.988, de 14 de dezembro de 1973, que regula os direitos são deEconQmia à Mensagem n9 30 de 1985 (Mensagem 
cias. Autor: Senador Carlos ChiareUí. Relator:_Senacj:o~c _ _ aut9_r~ais e d!_2_u.!-~~E_o"y_!sl___!':l_~~~s~-~~_t_gr_:__~r;t_a~~~-~~lj_<!, __ " n>:> 039, de 17-0t-85, na origem). Do Senhor Presidente da 
Nivaldo Machado. Parecer: favoráy_el, por constitucio· Maia.. Relator: Senador Nelson Carneiro. Parecer: favo-.. ReJ)UhtlCã ·submetendo li"<iprovação do Seriado Federal 
na! e jurídico. Não havendo discussão, o Sr. Presidente nível, por constitucional e jurídico, com ·a emenda n9 1- proposta do Sr. Minís.lro da Fazenda, para que seja au-
põe em votação o parecer; que é aprovadO por unanimi- CCJ. Não havendo discussão, o Sr. Presldente_ põe em torizada a Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni-MG, a 
dade~ Item 8- Projeto de Lei do Senado _n~_10~_.__<;1._t;: _ vç!~_ç_~9_Q .Qar~_r. __ qu~_ê aprq_yado_ po_r__ u_naniJl!idad~. contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
1983, que suprime dispositivo da Lei n9 6.367, de 19 de Item 37- Projeto de Lei do Senado n"' 018, de 1981~-qlle -- 5.19'7".659.784 jurltO-aCaiXa Ei::ofiOffiiCa Federal. Rela-
outubro de 1976, que dispõe sobre o seguro de addentes dispõe sobre a obrigatoriedade de construção, recons- tor: Senador Alfredo Campos. Parecer: favorável, por 
do trabalho a cargo do_ lN PS. Autor: Senador Álvaro __tru_ç;io ()u mQ_l'}t~e_m dc;_myse!J~ n9s casos de:ex~inção ou constitucío:n~l e_jurfdico. Não havendo discussão o_ Sr. 
Dias. Relator: Senador Raimundo Parente. O relator so- derrloliçãO da unidade existente. Autor: Senador -Gastão Presidente põe em Votaç-ão O paTecer, que é ·aprovado, 
licita a retirada do projeto de pauta para reexame, q_l:l~_é MUller._ Relator: S_~nador Nelson Carneiro. Parecer~ con- por unanimidade. Item 7 - Projeto de Lei da Câmara 
deferida pelo Sr. Presidente. llem 9- Projeto de Lei do tn'friõ, peTa íncon:stitucionalídade. Nã_o havendo discus~ N9 053/81! (Projeto de .Lei _n'? 1.045:--B, de 1979, na CD), 
Senado n'? .326,_de 1980, que altera a redação do artigo 73 são,. o Sr. Presidente_ põe em votaç~-o o_ paiecer, que 'é que altera o § 29 do artigo 10 da Lei N<? 4.591, de 16 de 
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dezembro de 1964, que "dispõe sobre o condomínio em 
edificaçõ~ imobiliárias''. acrescentando-lhe novos pará
grafos, regulamentando a realização de obras externas e 
internas nos edi[ícios, o quorUm para decisões nas reu
niões de condomínio e dá outras prOvidências. Autor: 
Deputado J.G. de Araújo Jorge. Relator: Senador 
Amércio de Souza. Parecer: favorável, por constitucio
nal de jurídico, com as emendas n'? 1,2 e 3-CCJ. Posto em 
discussão o parecer, os Srs. Senadores Raimundo Paren
te e Lenoir Vargas solicita·m vista- conjunta que ê deferi
do pela presidência. Item 8- Projeto de_Lei da Câmara 
N~> 166, de 1983 (Projeto de Lei N'i' 3.731-B, de 1980, na 
CD), que dispensa de quil.lquer ónus o requerimento de 
segunda via de título de eleitor, revogando o artigo 54 da 
Lei 4.737, de IS de junho de 1965 -Código Eleitoral. 
Autor: Deputado Osvaldo Melo. Relator: Senador 
Américo de Souz_a. Parecer: favorável quanto mérito, 
por oportuno e convenienre,·rra forma de emenda nq 1-
CCJ. O Sr. Senador solicita -a i"etida de pauta, para ree
xame, do presente projeto, o que é deferido pela presi
dência. Item 9 - Projeto-de Lei da Câmafa n9 79, de 
1984 (Projeto de Lei nq 1.224-B, de 1979, na CD}, que in
troduz alterações na Lei nq 6.019, de 3 de janeiro de 1974, 
que dispõe sobre o trabalho temporário nas empresas ur
banas e dâ outras providêncías. Autóf: Deputado Tertu
liano Azevedo. Relator: Senador Octávio Cardoso. Pare
cer: _favorável, por constitucional e jurídico. Posto em 
discussão o parecer, o Sr. S"enãdor Roberto Campos soli
cita vista, que é deferida pela Presidência. Item 10 ..:... 
Projeto de Lei da Câmara fiq l86, de 1984, (ProjetO-de 
Lei nq 871-B, de 1983, na CD), que altera dispositivos da 
Lei nq 6.996, de 7 de julho de 1982, que dispõe da utili
zação de processamento eletrônico de dados nos serviços 
eleitorais e dâ outas providências. Autor: Deputado 
Dante de Oliveira. Relator: Senador Américo de Souza. 
Parecer: favorável por constitucional ejurldico. Não ha
vendo discussão o Sr. Presidente põe em votação o pare
cer que é aprovado, por unanimidade. Item II - Projeto 
de Lei da Câmara nq 093, de 1984 (Projeto de Lei n9 
2.932-B, de 1976, naCO), que íritroduz alteração na Lei 
nq 5.988, de 14 de dezembro de 1973, que regula os direi
tos autorais e dá outras providências. Autor: Deputado 
Vilmar Dallanhol. Relator: Senador Américo de Souza. 
Parecer. contrário, por irijUfrdico. Não havendo discus
são o Sr. Presidente põe em votação o parecer, que é 
aprovado, por unanimidade. Item 12- Emenda N9 01, 
de Plenário, ao Projeto de Lei da Câmara nq 054, de 1981 
(Projeto de Lei Nq 435-B, de 1979, na CD), que inclui a 
filha desquitada, divorciada ou viúva entre os benefi
ciários do funCionáriO Público civil, militar ou autárqui
co. Autor: Deputado Peixoto Filho. Relator: Senador 
Moacyr Duarte. Parecer: Pela prejudicialidade da emen
da n<1 01 de plenário e favorável por contitucional e jurí
dico nos -termos de emenda n9 1-CCJ~substitutiva que 
oferece. P_osto em discussão -o--p-arecer~ o Sr. Senador 
Nelson Carneiro solicita vista, que é deferida pela Presi
dência. Item 13 - Projeto de Lei da Câmara nq 030, de 
1983 (Projeto de Lei n' 4.563-B, de 1981, na CD}, que al
tera a redação do artigo 446, da Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei N9 5.452 de J9 
de maio de 1943. Autora: Deputada Lúcia Viveiros. Re
lator: Senador Moacyr Duarte. Parec:er. favorável p~r 
constitucional e jurídico. Não havendo discussão o Sr. 
Presidente põe em votação o parecer, que é aprovado 
por unanimidade. Item 14 --Projeto de Lei da Câmara 
n' 070, de 1984 (Projeto de Lcii n~928-B de 1979;-na CD), 
que acrescenta parágrafos aos artigos 7<56 i859, da Con
solidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto
Lei Nq 5.452, de 1q de maio de 1943, e determina outras 
providências: Autor: Deputado Ralph Biasi. Relator: Se
nador Moacyr Duarte. Parecer: favõrável por constitu
cional ejurfdico. Não havendo discussão o Sr. Presiden
te põe em votação o parecer, -que é aproVado por unani
midade. Item 15 - Projeto de Lei da Câmara nq 188, de 
1983, (Projeto de Lei nq 5.64-1-B, de 1981, na CD), que 
dispõe sobre terias para os s-egurados autônom-oS.-Autor: 
Deputado Rosemburgo Roman_o. Relator: Senador 
Moacyr Duarte. Parecer: favorável por ser, quanto ao 
mérito, oportuno e conveniente. Posto eril discussão o 
parecer, usam da palavra os Srs. Senadores Hélio Guei
ros, Américo de Souza e Lenoir Vargas, Colocado em 
votação o parecer do relator é o mesmo rejeitado por 
maioria de votos. A presidência designa o Sr. Senador 
Hélio Gueiros para relatar o vencido. Item 20- Projeto 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

de Lei do Senado nq 171, de 1982, que acrescenta letra ao 
item II do artigo 275 do Código de Processo Civil, insti
tuindo o rito _sumaríssimo para as ações constitutivas de 
servidão geral de- aqueduto. Autor: Senador Moacyr 
Duarte. Relator~ Senador Alfredo Cãrilpos. Parecer: fa
vorável, por constitucional e jurídico. Não havendo dis
cussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, "que é 
aprovado por unanimidade. Item 22- Projeto de Lei do 
Seiiádo n? l92, de 1984, que altera o Decreto-lei nq 5.998, 
di 18 de novembro de 1943, e a lei nq 4.870, de 1 q de dea 
zembro de 1965, acresc_entando artigo ao Decreto-lei nq 
3.855 de 21 de novembro de 1941. Autor: Senador Moa
cyr Duarte. Relator: Senador Octávio Cardoso. Parecer: 
favorável .por constitucional e jurídico. Não havendo 
discussão o Sr. Piesidente põe em votação o "parecer, que 
é_;lprovado por unanimidade. Item 23- Projeto de Lei 
do Senado nq 166, de 1984, que acrescenta dispositivos à 
lei nq 5.108, de 21 de_setembro de 1966- Código Na
cional d_e Trânsito. Autor: Senador Nelson Carneiro. 
Relator: Senador Octávio Cardoso. Parecer: favorável 
por constitucional e jurídico. Não havendo discussão o 
Sr. Presidente põe em votação o parecer, queê aprovado 
por unanimidade. Item 24- Projeto de Lei do Senado 
nq 132, de 1983, que autoriza o Departamento Nacional 
de Estradas de rodagem a isentar os táxis do pagamento 
do pedágio nas rodovias federais. Autor: Senador Ro
berto Saturnino. Relator: Senador Octãvío Cardoso. Pa
recer: favorâv_eJ por constitucional e jurídico, com a 
enlenda n.;;-of~CCJ. Não havendo discussão o Sr. Presi
dente põe em votação o parecer, -que é aprovado, por 
unanimidade. Item 34 - Projeto de Lei do Senado nq 
035, de 1983, que introduz alterações na Consolidação 
das Leis do Trrabalho, no Capítulo concernente ao 
aviso-prévio, visando ampliar seu prazo em favor do tra
balhador. Autor: Senador Henrique Santillo. Relator: 
S~nador Nelson CarneirO. Parecer: favorável, por consti
tucional e jurídEco, com a emenda nq 01-CCJ, de re
dação. Posto em votação o parecer, é o mesmo aprova
do, com votos contrários dos Srs. Senadores Américo de 
Souza e Octávio Cardoso. rtem 36- Projeto de Lei do 
Senado n.q 196, de 1984, que introduz modificação na 
Consolidação das Leis do Trabalho. Senador Roberto 
Saturnino. Relator: Senador Jut<!,hy Magalhães. Parecer: 
favo_rã-vel, por constitucional e jurídico. Não havendo 
discussão o Sr. Presidente põe -em votaÇãO o parecer, qúe 
é aprovado, por unanimidade. Item 37 - Projeto de Lei 
do Senado nq 046, de 1985, que introduz_ modificações no 
Código Penal, com vistas a ampliar a imunidade penal 
d0--8.dVõgado no exercício d_e s\ta ãHvidade postulatórica 
judicial. Autor: Senador Nelson Carneiro, Relator: Se
nador Jutahy Magalhães, Parecer: favorável, por consti
tucional e jurídico. Posto em discussão O parecer, o Si". 
Senador Aderbal Jurf:ma soUcita vista, que é deferida 
pela presidência. Item 38 - Projeto de Lei do senado nq 
298 de 1983, que altera a redação do§ 49 do artigo 27 da 
Lei nq 2.004, de 3 de outubro de 1983. Autor: Senador 
Albano França. Relator: Senador Hélio Gueiros, Pare
cer: favorável, por constitucional e jurídico. Não haven~ 
do disCussãO; o "Sr. Presidente põe em votação o parecer, 
que é aprovado por unanimidade. Item 39- Projeto de 
Lei do Senado nq 155, de 1983, que institui a Comissão 
Nacional do Custo de Vida, no Ministério do Trabalho, 
e dá 011tras proVidências. Autor: Senador Fernando 
Henricfue Cardoso. Relator; Senador Hélio Gueiros. Pa
reCer. favoráVel, por constitucial e jurídico. Não haven
do discussão o Sr, Presidente põe em votação o_ parecer, 
que é aprovado por unanimidade. Item 40- Projeto de 
lei do Senado nq 300, de 1981 - Complementar, que 
modifi_ç;a_d_lspositivos da Lei Complementar n~' 11, de 25 
de maio de 1971, que institui O Programa de Assistência 
ao Trabalhador Rural. Autor: Senador Nelson Carneiro. 
Relator: Senador Nivaldo Machado. Parecer: contráriO, 
por contitucional. Não havendo discussãõ o Sr.- Presi
dente põe em votação o parecer, que é aprovado por ua~ 
riTmldade. Item 41- Projeto de Lei da Câmara_nq_~84, 
de 1983 (PrOjeto de Lei n9 2 . .101-C, de 1966 na CD), que 

.acrescenta parágrafO único ao art. 476 da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 
5.452; -de 11' de maio de 1943. AutOr: Deputado Nelson 
Mafchezan. Relator: Senador Nivaldo Machado. Pare
cer:- favorável, por constitucional e jurídico. Posto em 
discussãO o parecer, o Sr. Senador Américo de Souza so
licita-Vista, qUe é deferida pelO Sr. Presidente. Item 42-
Projeto de Lei do Senado n~' 126, de 1983, que assegura 
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estabilidade provisória, na condição especificada, ao em
pregado que se alfstar·-para prestação do serviço militar. 
Autor: Senador Fernando Henrique Cardoso. Relator: 
Senador Nivaldo Machado. _Parecer: favorável, por 
constitucional e jurídico. Não havendo discussão- o Sr. 
Presidente põe em votação o ·parecer, que é aprovado 
por-urianiii11da(le. Tteril 43 - Projeto de Lei do Senado 
nq 249, de 1983, que institui o regime especial de permis
são de lavra garimpeira para o aproveitamento írilediato 
de substâncias minerais e introduz alte(ações no Código 
de MineraÇão. Autor: Senador Lázaro Barboza. Relator: 
Senador Nivaldo Machado. Parecer: favoráv_el, por 
constitucional e jurídico. Não havendo discussão o Sr. 
PreSidente põe em votação o parecer, que é aprovado 
por tiríáfliinidãde. Item 48 - Projeto de Lei do Senado 
n9 060, de 1982, que acfesCeinta artigo ao Decreto-lei n~' 
1.923, de 20_de janeiro de 1982, que modifica a legislação 
que dispõe sobre o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Socüil - FAS. Autora: Senadora Laélia de Alcântara. 
Relator_: Senador Raimundo Parente. Parecer: favorável, 
por constitucional e juddico. Não havendo discussão o 
Sr. Presidente põe em võtação o-parecer, que é aprova
do, por unanimidade. Item 54 - Projeto de Lei da Câ
mara n-9075, de 1985 (Projeto de Lei Nq 4.896-B, de 1985, 
na CD), que dispõe sobre o exercício da profissão de se
cretária e dá outras providências. Autor: Poder Executi
vo. Relator: Senador Raiinundo Parente. Parecer. favci
ráveCpor constitucfõriãl e jurídico. Posto em discussão o 
parecer, o Sr. Senador Octávio Cardoso solicita vista que 
é deferida pela presidência. Item 55 - Projeto de Lei da 
Câmara n~' 063 de 1985 (Projeto de Lei Nq 5.889-A~ de 
1985, na CD), que dispõe sobre a isenção de multa pre
vista no artigo 8q-da Lei_ n9 4.737, de 15 de julho de 1965 
- Código Eleitoral. Autor: Poder Executivo. Relator: 
Senad_or Nivaldo Machado. Parecer: favorável, por 
constitucional ejurfdico, com emend<1_ nq 1-CCJ. Não ha
vendo discussão o Sr. Presidente põe em votação Õ pare
cer, que é aprovado, por unanimidade. Item 56- Proje
to de lei do Senado Nq 076, de 1985, que estabelece a 
obriga,toriedade de exame de sanidade física e mental 
para- Os candidatos abs cargos a Presidente e vice
Presidente: _!ia República. Autor: ~enado"r Jorge Kalume. 
Relator: Senador: Lenoir Vatgas. Parecer: favorável, por 
constitucional e jurídico. Não havendo discussão o Sr. 
Preside-nte põe em votaçãó o parecer, que é aprovado 
por unanimidade. Em face da ausência dos relatores são 
adiados a MSF 15(85, PLC 61/84, PLC 177(84; PLC 
108(84. PLC 193/83, PLC 190(83, PLC 221(84, PLS 
173(83, PLS 008/83, PLS 020(83, PLS 127(84, PLS 
228(83; PLS 182(84, PLS 289/83, PLS 36(84, PRS 
004/85, PLS 229/83, PLS 274/83, PLS 19785, PLS 
275(83, PLC 021/84, PRS 54/84, PDL 43, 83, PLS 
80/83, PLS 376/81, PLS 311/81, PLS 84/85 e PLC 
32/84. Nada mais hav~Qdo a tratar, encerra-se a Reu
nião, lavrando, eu, Ronald Cavalcante Gonçalves, Assisp 
tente da Comissão, a presente Ata que lida, e aprovada, 
serâ assinada pelo Sr. Presidente. 

17• Reunião, realizada em 22 de agosto de 1985 

Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e dois de 
agosto de mil novecentos e oitenta e cinco, na Sala da 
Comissão, sob a presidência do Sr. Senador Helvfdio 
Nunes, Presidente em exercício, reúne-se a Comíssão de 
Constituição e Justiça com a presença dos Srs. Senadores 
Hélio Gueiros; Martins Filho, Henrique Santillo, Moa
cyr Duarte, Raimundo Parente, Aderbal Jurema, Nival
do Machado e Nelson Carneiro. Deixam de comparecer, 
por motivo justificado, os Srs. Senadores José Ignácio 
Ferreira, Fábio Lucena, Alfredo Campos, Octávio Car
doso, Qdacir So'J,res, Lenoir Vargas, Américo de Souza e 
Luiz Cavalcante. Havendo número regiritental, o Sr. Pre
sidente declara 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 constantes 
~a pauta! na ordem d~terminada pelo Sr. Presidente. 
Item 1 - Projeto de Resolução da Comissão de Fi
nanças ao OfícioS nq 027/SS, do Senhor Prefeito Muni
cipal do Recife, solicitando a autorização do Senado Fe
deral para contratar operação de crédito externo no va
lor de USS 5 milhões, destinada ao Refinanciamento da 
Dívida Externa do Recife. Relator: Senador Nivaldo 
Machado. Parecer: favorável, por constitucional e jurídi
co. Não havendo discussão, o Sr. Presidente em exercfcio ... 
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põe em votação o parecer, que é aprovado por unanimi
dade. Item 2 - Projeto de Resolução da Comissão de 
Finanças ao Ofrcio S n9 032/85, do Senhor Prefeito Mu~ 
nicipal de Maceió, solicitando a alteração do artigo 1", in 
fine, da Resolução nY 129/84, do Senaclo Federal, q_ue 
autorizou mencionada Prefeitura a contratar operação 
dr;: empréstimo externo, no valor de US$ 5 milhões. Rela
tor:_ Senador Moacyr Duarte. Parecer: favorável, _por 
consititucional e jUrídico. Não havendo discussão, o Si. 
Presidente em exercício põe em votaÇão o pateCer, que é 
aprovado por unanimídade. 1 tem 3 - Projeto de Reso
lução da Comissão de Finanças ao Oficio S nY 034/85, 
do Senhor Governador do Estado_ Pe .Goiás, solicit_a~do 
seja retificada, no art. 111, in fine, a Resolução do Senado 
Federal que autorizou o mençlonado Estado. a copt,ratar 
a operação de crédito_ externo no v.~lor._ de_ US$ 
150,000,000.00. Relator: Senador Henriqu~ S_antill~. Pa~ 
recer. favorãvel, por constitucional e jurídiCo. Não lta~ 
vendo discussão, o Sr. Presidente em exercício, põe em 
votação o parecer, que é-aprovado por unanimidade. 
Item 4- Projeto de Resolução da Comissão de: Econ.Q:
mia à Mensagem n'il 015, de 1985 (Mensagem n9 025, de 
17-1-85, na origem), do Senhor Presidente da República, 
submetendo à aprovação do Senado Federal, propo.§ta 
do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autoriza
do o Governo do Estado de Alagoas, a contratar ope
ração de crédito no valor de Cri 1.834.526.659, iunto_ à 
Caixa Económica Federa.\._ Relator: S~nador Luiz,..Ç.avª_l~ 
cante. Parecer. favorãvel, por coJ1stitucional e jlir!di~o. 
A presidência solicita ao Sr. Senador _Moacyr Du~rte 
que leia o parecer do relator. Posto em discussão Q pare
cer, o Sr. Senador Martins Filho solicita vista, que é de_
ferida pela presidência. Item 5 - Projeto c;ie Resolução 
da Comissão de Economia à Mensa_gem n'il240, de 1982 
(Mensagem n"' 469, de 22-11-82, na origetn), do Senhor 
Presidente da República, submetendo à aprovação do 
Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazen_
da, para que seja autori1.adq ·ª P_r~feitura Municipal de 
Araguaína-GO, a contratar operação de crédito no ~alor 
de CrS 152.71 t .060. RelatQr: Senador Hen_ríq!J.e Santillo. 
Parecer. favorâvel, por constitucional e jurídico. Não_ ha
vendo discussão, o Sr, _Pr~idente em exercício, ·põe em 
votação o parecer que é aprovado por unanimidade. E. 
adiado, em face da __ ausência do relator, ::a _MSf !19 
l20/85. Nada mais havendo a tratar, encerra-se_ a reu
nião, lavrando eu, Ronald Cavalcante Gonçalves, Assis~ 
tente da Comissão, a presente Ata, que lida e aprovada, 
será assinada pelo Sr. Presidente. 

18' Reunião realizada em 28 de agosto de 1985. 

Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e oito de 
agosto de mil novecentos e oitenta e cinco, na Sala da 
Comissão;-sob a presidência do Sr. Senador José Ignãcio 
Ferreira, Presidente, reúne-se a Comissão de Constí
tuição e Justiça com a presença dos Srs. Senadores Fãbio 
Lucena, Hélio Gueiros, Alfredo Campos, Sever_o _ Go· 
mes, Helvídio Nunes, Moacyr Duarte, Octavio Cardoso, 
Roberto Campos, Jutahy Magalhães, Aderbal Jurema, 
Américo de Souza, Luiz Cavalcante, Nivaldo Machado e 
Nelson Carileiro.- Deixam de CQmparecer, por motivo 
justificado, os Srs. Senadores O.dacir Soares e Lenoir 
Vargas. Havendo número regimental, o Sr. Presidente 
declara abertos os trabalhos e dispensa a leitura da Ata 
da Reunião anterior, que é dada como aprovada. A se-
guir, passa-se à apreciação das matérias con_stantes da_ 
pauta, na ordem determinada pelo Sr. Presidente. Item 
01 - Projeto de Resolução da Comissão de Economia à 
Mensagem n9 120, de 1985 (Mensagem n'il 382, de 23-5-
85, na origem), do Senhor Presidente da República, sub
metendo à aprovação do. Senado Federal, proposta do 
Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de Piracicaba-SP, a contratar ope· 
ração de crédito no valor de Cri l0.720.200.000t.junto 
ao Banco_ do Estado de São raulo SJA. Relator: Senador 
Severo Gomes. Parecer favorável, por constitucional e 
jurídico. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põ_e 
em votação o parecer que ê aprovado por unanimidade. 
Item 02 - Projeto de Resolução da Comi$são de Ec_çmo~ 
mia à Mensagem n9 267, de 1984, (Mensagem n'il511, de 
4-12-84, na origem), do Senhor Presidente da República, 
submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta 
do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja aütoriza~ 
do o Governo do Estado de São Paulo, a contratar ope-

. ração de crédito no valor de Crl3.131.146.368, junto à 
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Caixa Econômica Federal. Relator: __ Senadpr Severo Go
mes._ P~r_çcer_ fayoráve\, pºr constitucion~1 e jurídico. 
Não huy_endo_ di_sçus$i\o, o _$r. Pr_es.id@te -concede vis~a 
ao Sr, Senador Moacyr Duarte,_It~m ti- Projeto de I,.eí 
dd Senat;IÇ) n9_~28,_de 198~, que dispõe sobre a substi
tuição por -uA:tnr Lídia" do nome "Rogério Pithon Fa
ria", do logradouro público de Brasília, anteriormente 
~n_ll~ido ?om--º------E!_rq_ue da Cidade. Autor~ Sen_açiqr 
tlél_iQ G~JS_i_tO_s_: _ _R:da!or:- ~~ª"d9r_~Oacyr Duãrte-:-Pare
cer. conttãrio;potlricãnstitucional e injurfdico._A Presi~ 
dência concede vista ao Sr .. Senador FáQjo Lucena.Itelll 
14 ~- Pt9iet_Q d~J_._~_LQo -~enado_ n9 12]_~ d~ 1984..-~qu_e altera 
dis_po_sítiyo ~o_p_e:c_r~tQ~_Ic;:i ~9 5, d_e 4_de a,bril deo 1966; qu~ 
"estabelece normas para a recuperaç1l0 econômicà dã.s 

. ativid_a_d,e~Qª· Iyia_rin!'la Mer~.nJe, !:los portos ~aciog~is~e 
da R.~de_"F~_rr_oyi!'!!.i1l F~~-e!!':~ Sj A". A_qtor: __ Sena~~r )~i
so_n BarretQ._ Relator: Senado_r Mo~Cyf Duar"i~~Pare-c_~?I: 
npi:O~ã.vel~_ por_cgn~tn·ucTOOal e jl,lrídicO..Não ·:navenaó-'0.
discussão, o Sr. Presidente p-õe eõ1 votação o parecer, 
que é aprovado por unanimidade. Item 16- Projeto de 
~~Lçlo __ ~~n~d90 !!9, 920, de 1~83_,_ql,le altera disj;lositiyo da 
Lei n9 5.869, de ll dejaneíro ae 1973 (Código de Proces
so Civil), atribuindo impenhorabilidade ao imóvel utili
zado como residênica da familia do devedor e aos móveis 
de_usQ dQln~.st_ico. _Auto_r:_ Senador Henrique Santillo. 
Relator: Senador Moacyr Duarte. Parecer: favorãvel, 
por con_~titucional e jurídico, com a emenda n9 1-CCJ-

---·~i\~t~~!;~~a~;:/~~il~~~fuP~=~~fvl~Jl~~~-~~~-
yal9o_.M_a.ç:~ac;io_. PQsto_ç~_ vota_çà:9 o parecer,_ é o·mesmo 
rejeitado por maioria de-votõs. o _Si-. Pi-eside11te: designa -
o Sr._ Senador_ ffélio Queiras para relatar o· vencido 
(:iúifi;to ·aõ l)l.érítO. ttem 18- Projeto di Lií áO-se:Uã00-i:t9 
289, de 1983, que restaura a redação _do§ 29 do artigo 67, 
da Lei OrjÊinica da Previdêncía Social. Autor: Senador 
Fernando Henrique Cardoso. Relator: Senador Helvíd_io 
Nunes. _r_ª-_:r~ç_e_:r: fª-vorá_y~l._por co~stitucionã.l e jurídico. 
Não_ havendo di~cussào, o Sr. Presidente põe_em votação 
9 parecer, que é aprovado por unanimidade, Item 20 -
~rgjeto __ de Lei da Câmara n'il 193, de 1983 (Projeto de ~i 
n9 s:9zt:B;ctet982.-lla CP), que aUtoriza o Poder Exe
@J!vo a criar um _fundQ_~a o alistamento eleitoral. Au
tor: Deputado Paulo Lustosa. Relator: _Sen3.0ot -Fábió 
~-ll_~n--ª_, J'are~r: faYQ!f!_~~._p_o~ C~?:nstituci_~llal e jurídico~ 
Nã,q hayen9<? d~cussãc;>_, o Sr. ~re~icfeiite_põe em votaçãO 
oPafeceT,Que~ap-rovadO por-unanimídade. Item 22. 
Projeto de Lei da Câmara n"' 061, de 1984 (Projeto de Lei 
n9 _24:~C,_ d~_t97:9t.n-ª. çp)_t__<I!J.e __ ª-9!~centa dispositivo ao 
Decreto~ lei n9 3.689, de 3 de outubco.dil94-1~ Código çl~ 
Process_o Penal~ Autor: Deputado Jorge Arbage. Rela
tor: Senador Luiz Cavalcante_. Parecer: pela anexação do 
presente projeto ao PLC n9175/84, Não havendo discus
São, o- Sf. Pfesidente põe em votação o parecer, que é 
aprovado por unanimidade. Item 24 - Projeto de Lei do 
SenadO n"' 182, -d~ 1984, que estabelece crítério para os 
reajust~::s semestrais automãticos dos valores de benefí
cios de prestação continuada da previdêilcia sõcial. Au
tor: Senador Nelson Carneiro. Relator; Senador Helví
dio Nunes. Par~r:_ favorãvel, po_r_ constitucional e jurí
dico. Não háVendo discussão, o Sr. Presidente põe em 
votação o_ parec_ef, que é aprovado por unanimidade. 
Itein 26 ~-PrOjetO de Lei da Câmara_ n9 1_90, de 198_3 (Pro~
jetc;> de Lei n"' 4.046-B, de 1980, na CD), que dispõe sobre 
o uso de veículo oficial em fim de semana e dia~feriado. 
Autor: Deputado Ruy Côdo. Relator: Senado!- Fãbio 
Luc~nã. -Parecer: cotitrâriõ quanto ao mérito, por ino
portuno e inconveniente. Em discussão o parecer, usam 
cfiiPã_lavr~ os Srs. _Senadores Helvídio Nunes, E'ábio Lu
_cerl::~,, Nivaldo Machado c Hélio úriiiros. Posto _em vo
_tação _o parecer, é o mesmo aprovado -por urianimidade. 
Item 29 - Projeto de- Lei da Câmara n9 177, de 1984 (Pro
jeto- de J.ei 1!(~~039-B;-de 1979~_ na CD), que acrescenta 
parágrafo ao artigo 450 da Consolidação das Leis do 
Trabal?o, a_próVada pelo Decreto~leí n"' 5.452,-:.de 19 de 
maio de-1943. Autor: Deputado Simão Sessim. Relator: 
Senador Luiz Caval~ante. Pare,cer: favorãvel, quanto ao 
mêrito, po"r-oportuno ·e conveniente. Não havendo dis_
.cussào, o Sr, Presidente põe em votação -o parecer, que é 
aprovado poi"unaniril.iáade. Item 3_3 - Projeto de Lei da 
Câmara n'il 108, de 1984 (Projeto de Lei n9 586-B, de 
1975, na CD), que fac_ulta o pagamento do empregado 
através de cheque, e determina outras providências, alte
rando-a- reâa-çâõ ~dos artigos 463 e 465 da ConsolidaçãQ 
das~- Leis- dó- T:abalho, aprovada pelo Decreto-lei n\' 
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5.452, d.e 19 de maio de 1943. Autor: Deputado Francis~ 
co Amaral. Relator: Luiz Cavalcante. Parecer. favorãvel, 
por oportuno e conveniente, nos termos da emenda n9 1-
CCJ Subs~~tutiva. Não havendo discussão, o Sr. Presi~ 
dente, põe em votaÇão o parecer, que é aprovado por 
unanimidade. Item 37 ~_Projeto de Lei do_Senado n"' 201, 
de 1985- Complementar, que cria o Estado do Tocantins 
e dá outras p_rovidências. Autor: Senador Benedito Fer
reira. Relator: Senador Helvídio Nunes. Parecer: favorã~ 
vel, poi- constituciriilal ejur"íd'ico.-Em discussão o pare
cer, fazem USÇI da palavra os Srs. Senadores Fãbio Luce
na, Helvídio Nun.es, Moacyr Duarte e Hélio Gueiros. O 
Sr:-senador Hélio Gueiros solicita vista, que é deferida 
Pi!la Presidência. Item 39 - Projet_o de Lei do Senado p9 
165, ~e _198~, que ac_:escen.ta _dispositivo à Lei n9 5.107, 
de l2_de setembrode 1966, visando restabelecer o privilé
gj6-_d;-inde"riiz_3.ÇâQ. dobrada ao trabãlhador que conta 

·-· i:i-iiiTs de lO inQ~ de serviço e ~despedido sem justa causa. 
Autor: Seilador NClson C:arneíro. Relator: Senador 
Moacyr Duarte. Parecer: favorável, por constitucional e 
jurídic~. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe 
em vo"táÇão-ci parecer, que é aprovado por Unanimidade. 
Item 42- Projeto de Lei do Senado n9 149, de 1984, que 
alt-era disposições do Decreto-lei n9 1.040, de 21 de ou
tubro de 1969. Autor: Senador Gabriel Hermes, Relator: 
Senador Octavio Cardoso. Parecer favorãvel, por consti~ 
tuc;:ipnal ejurídjco. Posto em díscussão.o parecer, o Sr, 
Senador Fábio Lucena solicita vista, que é deferida pela 
Pi~_idéncia. iiem 4~ .:-Pioj"eio_de Lei da Câmara n9 21, de 
t9l3 (Pfojeto de -Lei n9 439~B, de 1983, na CD), que 
acTe5"centa pai:-ãgrafo ao-artigo 130 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n'il 5.452, de 

- J~ de maio de 1943, para permitir que o período de lerias 
seja desdobrado em dois, Autor: Deputado Iram Sarai
va_. Rel_ator: Sena,dqr _ Octavio_ Cardoso. Parecer: pela 
aprovaçãO do substitlJ.tivo do Sr. Senador Fernando 
Henr:i_que Cardoso. Posto em discussão o parecer, o Sr. 
Senil-dOr Fábio Lucena- solicita vista, que é deferida pela 
Presidência. Item 49 - Projeto de Resolução da ComissãQ 
de Economia à Mensagem n9 260, de 1984 (Mensagem n'il 
504, de 4-12-84, na origem), do Senhor Presidente daRe· 
pública, submetendo à aprovação do Senado _Eed_ct:al, 
proposta do S_e:nhor_ Ministro da Fazenda, para que seja 
autorizada __ a Pref~i_tura _Municipal de Araras - SP, a 
contratai- _-operaÇãO de-- Créaito no valor de Cr$ 
7 .952.802.000; junto ao Banco do Estado de São PaulQ 
S/ A. Relator: Senador Severo Gomes. Parecer: favorá· 
vel, por constitucional e jurídico. Não havendo discus~ 
são, o Sr. PresidenJe põe em votação o parecer, que é 
aprovado por unanimidade. Item 50 - Projeto de Reso-
1uc~o da Cpmt!!são de Eco.nomia_ à Mensagem n'il 160, de 
1985. (Mensagem n\' 362, de 26-7-85, na origem), do Se
nhor Presidente da República, submetendo à aprovação 
do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fa
zenda, para que-·seJ:f autorizada a Prefeitura Municipal 
de Arenápolis- MT, ª"contratar operação de crédito no 
valor de CrS 897.577.690,junto à Caixa Econômica Fe
deral. Rel?lOr: Senad<!r Rob~rto Campos, Parecer: favo
rável, por constitucional e jurídico. Não havendo discus
são, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, que é 
aprovado por unanimidade-.. Em face da ausência dos re
la_tores, são ~dia4as_a MSF n'>' 177/82, PRS nQ 09/85, 
PRS n• 54(84, PRS n• 04/85, PDL n• 43(83, PLC n• 
234/83,]LC n• 32JM, PLSn• 36/84, PLS n• 173/82, 
PLS n' 35/8.3, nc n• 221(84, PLS n• 08/83, PLC n• 
53 f80, Requeriment_o n9 68f85, PLS n'>' 229/83, PLC n'il 
21/84, PLS n• 306/80, PLS n• 275(83, PLS n• 376/81, 
PLS n• 274/83, PLS n• 207(84, PLS n• 80(83, PLS n• 
69(85, PLS n• 311(81, PLS n• 87(85, PLS n'74/84, PLS 
n• 05/85, PLS n• 150(83, PLS n• 111/85, PLS n• 105/83, 
PLS n9 208/84 c PLS n9 103/85. Nada mais havendo a 
tratar, encerra~se a reunião, lavrando eu, Ronald Caval
cante Gonçalves, Assistente da Comissão, a presente 
Ata, que lida e aprovada, serã assinada pelo Sr. Presi
dente. 

19' Reunião realizada em 4 de setembro de 1985 

Ãs.nove.hQr.as e. trinta minutos do dia quatro_ de se
tembro de mil novecentos e oitenta e cinco, na Sala da 
Comissão, sob a presidência do Sr. Senador José lgnãcio 
Ferreira, Presidente, reúne-se a Comissão de Consti
tujçã_o e Justiça com a presença dos Srs. Senadores Fãbio 
Luc;~oa, Hélio Gueiros, Alfredo Campos, Martins Filho~ 
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Henrique Santillo, Helvídio Nunes, Octávio Cardoso, 
Luiz Cavalcante, Nivaldo Machado e Nelson Carneiro. 
Deixam de comparecer por motivo justificitdo, os Srs. 
Senadores Moacyr Duarte, Odacir Soares, Lenoir Var
gas, Aderbal Jurema e Américo de Souza. Havendo nú
mero regimental, o Sr. Presidente declara abertos ostra
balhos e dispensa a leitura da Ata da Reunião anterior, 
que é dada como aproVada. A seguir, o Sr. Presidente 
torna a reunião em caráter seCTCtó, para -apreciar o Item 
01 -Mensagem n~' 196, de 1985 (Mensagem n~' 421, de 
30-8-85, na origem), do Senhor Presidente da República, 
submetendo à aprovação do Senado Federal, a escolha 
do Tenente-Brigadeiro-do-Ar George Belham da Motta, 
para exercer o cargo de Ministro -do Superior Tribunal 
Militar, na vaga decorrente da aposentadoria do MinisR 
tro Tenente-Brigadeiro~do-Ar Faber Cintra. Relator: Se
nador Hélio Gueiros, e extrapauta a Mensagem n<:> 202, 
de 1985 (Mensagem n<:> 430, de 1985, na origem), do Se
nhor Presidente da República, submetendo à aprovação 
do Senado Federal a escolha_do_Doutor Carlos Alberto 
Madeira, para exercer o cargo-de Ministro do Supremo 
Tribunal Federal, na vaga decorrente da aposentadoria 
do Ministro Décio Meirelles de Miranda. Relator: Sena
dor Martins Filho. Reaberta a reunião, passa-se a apre
ciação do restante da pauta. Item 02- Projeto de Reso
lução da Comissão de Economia à Mensagem n<:> 015, de 
1985 (Mensagem n'i' 025, de 17-l-85, na origem), do Se
nhor Presidente da República, submetendo à aprovação 
do Senado Federal, proposta do Senhopr Ministro da 
Fazenda, para que seja autorizado o GoVCrno do Estado 
de A lagoas, a contratar operação de crédito no valor de 
Cr$ 1.834.526.659, junto à Caixa Econômica Federal. 
Relator: Senador Luiz Cavalcante. Parecer: favorável 
por constitucíonal e jurídico, Concedido vista ao Sr. Se-
nadar Martins Filho, na reunião anterior, ele devolve o 
projeto sem voto em separado. Não havendo discussão, 
o Sr. Presidente põe em votação o parecer, que ê aprova
do por unanimidade. Item 03 ....-Projeto de Resolução da 
Comissão de Economia à Mensagem fi'i' 177 de 1982 
(Mensagem n'i' 352, de 24-8-82, na origem), do Senhor 
Presidente da República, submetendo à aprovação do 
Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazen
da, para que seja autorizada a Prefeitura MUnicipal de 
Uberaba-MG, a contratar operação de crédito no valor 
de CrS 100.988.400. Relator: Senador Alfredo Campos. 
Parecer: favorâvel, por constituCional e jurídico. Não ha
vendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o pare
cer, que ê aprovado por unanimidade. Item 4- Projeto 
de Resolução da Comissão de Economia à Mensagem n'i' 
263, de 1984 (Mensagem n<:> 507, de4-12-84, na origem), 
do Senhor Presidente da República, submetendo à apro
vação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro 
da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Muni
cipal de Lages- SC, a contratar operação de crédito no 
valor de CrS 116.937.338, junto à Caixa Económica Fe
deral. Relator: Senador Martins Filho. Parecer: favorá
vel, por constitucional e jurídico. Não havendo discus
são, o Sr. Presidente põe em votação o parecer que é 
aprovado por unanimidade. Item 05- Projeto de Reso
lução da Comissão de Economia à Mensagem n'? 018, de 
1985 (Mensagem n'? 028, de 17 -l-85, na odg-em), do Se
nhor Presidente da República, submetendo à aprovação 
do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fa
zeilda, para que seja autorizado o GoVerno d_o Estado do 
Rio de Janeiro a elevar temporariamente em Cr$ 
171.802.465.372, o montante de sua dívida consolidada 
interna. Relator: Senador Nelson Carneiro, Parecer: fa
vorâvel, por constituciOnal e juridico. Não havendo dis
cussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer que ê 
aprovado, por unanimidade. Item 06- Projeto de Reso
lução da Comissão-de Economia à __ Mensagem n<:> 020, de 
1985 (Mensagem n<:> 030, de 17-1-85, na origem), do Se
nhor Presidente da República, submetendo à aprovaçã-o 
do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fa
zenda, para que seja autorizado o Governo do Estado de 
Rondônia, a contratar opefãÇão de crédito no valor de 
Cr$ 2.446.857.420, junto à Caixa Económica Federal. 
Relator: Senador Fâbio Lucena. Parecer: favorável, por 
constitucional e jurídico. Não havendo discussão- o Sr. 
Presidente põe em votação o parecer, que ê. aprOvado 
por unanimidade, Item 07- Ofício ""S" n'i' 0!0, de 1985, 
(Oficio n'i' 43/85-P/MC, de 12-8-85, na origem), do Se
nhor Presidente do Supremo Tribunal Federal encami
nhando ao Senado Federal, cópias das notas taquigrâfi-
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cas e do acórdão proferido peio STF nos autos do Re
cursO Extraordinário Õ.'i' 94.580-6, do Estado do Rio 
Grande do Sul, o qual declarou a inconstitucionalidade 
da letra h do inciso I, do art. l'i' da Lei n'? 5.384, de27~12· 
84, daquele Estado. Relator: Senador Hélio Gueiros. Pa
recer: favorável, n~_ forma do projeto de Resolução que 
oferece, Item 9- f>fojeto de Resolução n9 120, de 1983, 
que altera disposições regulamentares atinentes às co
missões de inquérito. Relator: Senador Fábio Lucena. 
Autor: Senador Henrique Santillo. Parecer._ favorável, 
por constitticiOnit] e jurídico, com as eriúmdaS n'i's 1, 2, 3 
- CCJ. Posto em discussão-o parecer, usam da palavra 
os Srs. Senadores Octâvio Cardoso e-Hélio Gueiros.-Co
locado em votação o parecer, é o mesmo aprovado por 
Unanimidade. Item 10- Projeto de Decreto Legislativo 
n9 043, de 1983 (Projeto de Decreto Legislativo n'i' 33-B, 
de 1983, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
do Convênio sobre Tni.unidades e Privilégios da OLA DE 
(Organização Latino-Americana de Energia), adotado 
durante a VI Reunião Ordinária de Ministros da OLA
DE, em 1975. Autora: Comissão de Relações ExteriOres. 
Relator: Senador Martins Filho. Parecer: favorável, 
quanto ao mérito, por-op-ortuno e conveniente. Não ha
v-endo díscussão, o Sr, Presidente põe em votação o pare
cer, que é aprovado por unanimidade. Item 12- Projeto 
de Resolução n'i' 009, de 1985, que altera dispositivo do 
Regimento Interno--do Senado Fedei'al, aprovado pela 
Resolução n9 093, de 1970. Autor: Senador-Guilherme 
Palmeira, Relator: Senador Alfredo· Campos. Parecer: 
favorável, por constitucional e jurídico. Posto em discus
são o parecer, o Sr. Senador Fábio Lucena solicita vista, 
que ê deferida pela presidência. Item 14- Projeto de Lei 
da Câmara n9 032, de 1984 (Projeto de Lei n9 32-C, de 
1979 na CD), que altera redação do artigo I 'i' da Lei n'i' 
5.958, de 10 de dezembro de 1973, que dispõe sobre are
troatividade da opção pelo regime do Fundo de Garan
tia do Tempo de Serviço. Autor: Deputado Cantídio 
Sampaio, Relator: Senador Nelson Carneiro. Parecer: 
pela redistribuiç~o ao relator do PLS 05/85, Senador 
Raimundo Parente. Não havendo discussão, o Sr. Presi
dente põe em votação o pafecer que é aprovado por una
niriiidade, Item 16 Requerimento n'i' 068, de 1985 do Se
nhor Senador Nivaldo Machado, requerendo voto de 
Congratulações com a Arquidiocese de Olinda e Recife, 
pela nomeação de Dom José Cardoso _Sobrinho, para 
substituir Dom Helder Câmara naquela Arquidiocese. 
Relator: Seria:dor Nélson Carneiro. Parecer: favorável, 
com _a_eroenda n'i' 01-CCJ. Não havendo discussão, o Sr, 
Presidente põe em votação o parecer, que é aprovado, 
por unanimidade. Item 17 - Projeto de Resolução n9 
054, de 1984, que dá nova redação aos artigos 188 caput e 
192 do Regiillento Interno do Senado FederaL Autor: 
Se"nador Itamar Franco. Relator: Senador Martins Fi
lho. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico, 
Posto em discussão O parecer, o Sr. Senador Hélio Guei
ros solicita vista, que é deferida pela presidêncía.Item 18 
-Projeto de Lei do Senado n<:> 274, de 1983, que altera a 
Lei n'i' 4,131, de 3 de setembro de 1962, e dá outras provi
dênCias. Autor: Senador Mário Maia. Relator: Senador 
Henrique Santillo. Parecer: favorável, por constitucional 
e jurídico, co~ ~_emenda n'i' 01-CCJ Substitutiva. Não 
havendo discussão o sr. Presidente põe em-vOtaçãó o pa
rece_r, que ê aproVado por unanimidade. ltem 1'9- Pro
jeto de Lei do Senado n_'? 074, de 1984, que acrescenta dis
positivo à Lei n'i' 6.515, de 26 de dezembro de 1977, que 
regula os casos de dissolução da sociedade conjugal e do 
casamento. Autor: Senado_r Nelson Carneiro. Relator: 
Senador NiValdo Machado. Pa(ecer. favorável, por 
constituclonãl e jurídico, com a Emenda n9 01-CCJ, Pos
to em discussão o parecer, usam da palavra os Srs. Sena
dores Nelson Carneiro e Octávio Cardoso, Posto em vo
tação o parecer, é o mesmo aprovado, abstendo-se devo

-tar; o Sr. Senador Nelson Carneiro, Item 20- Projeto 
de Lei do Senado- n9 035, de 1983, que introduz alte
rações na Consolidação das Leis do Trabalho, no capítu
lo concernente ao aviso-prêvio,- visando ampliar o seu 
prazo em favor do trabalhador. Autor: Senador Henri
que Santillo. Relator-: Senador Nelson Carneiro, Pare
cer~- favorável, por constitucional e jurídico, com a emen
-da n'i' 01-CCJ. Posto em discussão o parecer, usam da pa
lavra os Srs. Senadores OctáVio ·cardoso e Henrique 
Santillo. Posto em votação o parecer, é o mesmo aprova
do com votos contrários dos Srs. Senadores Octávio 
Carôoso e Henrique Santillo. Item 21 - Projeto de Lei 
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do Senado n9 103, de 1985, que dispõe sobre a forma de 
escolha dos dirigentes das universidades mantidas pela 
União, e dá outras providências. Autor: Senador Rober
to Saturnino, Relator: Senador Alfredo Campos. Pare
cer: favorável, por constitucional e jurídico. Não haven
do discussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer 
que é aprovado, por unanimidade. Item 22-- Projeto de 
Lei do Senado n9 150, de 1983, que reduz o prazo da cor
reçào automática dos salários da Lei n'i' 6.708, de 30 de 
outubro de 197~. e dá outras providências. Autor: Sena
dor Fernando Henrique Cardoso, Relator: Senador Ni
valdo Machado. Parecer: pela tramitação conjunta com 
o PLS n'i' 131/84. Não havendo discussão o Sr-. Presiden
te põe em votação o parecer, que ê aprovado, por unani
midade. Item 23 -Projeto de Lei do Senado n'i' 229, de 
1983, que altera dispositivos da Lei n'i' 6.015, de31 de de
zembro de 1973 (Registras Públicos}1 visando a eliminar 
a eXigência de pã.gainerito de multa por registro de nasci
mento feito fórã do prazo. Autor: Senador Nelson Car
neit:o. Relator: Senador Henrique Santillo. Parecer: fa
vOiável, por constitucional e jurídico. Posto em discus
são o parecer, o Sr. Senador Martins Filho solicita vista; 
que é deferida pela presidência. Item 25- Projeto de Lei 
do Senado n'i' III, de 1985, que garante emprego dos em
pregados em empresas sob fusão, incorporação, privati
zação ou intervenção, Autor: Senador Roberto Saturni
no. Relator: Senador Alfredo Campos. P·arecer: favorá
vel, por constitucional e jurídico. Não havendo discus
são, o Sr. PResidente põe em votação o parecer, que ê 
aprovado por unanimidade, Item 26- Projeto de Lei da 
Câmara n<:> 133", de 1982-(Projeto de Lei n<:> 2.954-B, de 
l980, na_ CD), que_ altera. dispositivos do Decreto-lei n' 
986, de 21 de outubro de 1969, que "institui normas bási
cas sobre alimentos". Autor: Deputado Léo Simões. Re
lator: Senador Octávio Cardoso: Parecer: favorável ao 
substitutivo da Comissão de Economia. Posto em discus
são o parecer, uSam da palavra os Srs. Senadores Henri
que Santillo e Jutahy Magalhães. Colocado em votação 
o parecer: é o rriesmo aprovado •. com votos contrárioS 
dos Srs. Senadores Henrique Santillo e Jutahy Maga
lhães.. Iteffi 30- Projeto de Lei do Senado n'i' 087, de 
1985, que extingue o cargó de Vice-Reitor das Universi
dades AutãrqU.ícas e dã outras providências. Autor: Se
nador: Hélio Gueiros. Relator: Senador Alfredo Cam
pos. Parecer: contrário, por inconsHtlicional. Posto em 
discussão o parecer. o Sr. Senador Martins Filho solicita 
vista, que é deferida pela presidência. Item 31- Projeto 
de Lei âo S_enado n9 208, de 1984, que dá nova red.ação 
ao § 39 do artigo 543, da Consolidação das Leis do Tra
balho. Autor: .Senador Fernando Henrique Cardoso, 
Relator: Senador Nivaldo Machado, Parecer. favorável, 
por constitucional e jurfdico. Posto ém discussão o pare~ 
cer, fazem uso da palavra os Srs, Senadores Octávio Car
doso, Jutahy Magalhães e Henrique Santillo. Colocado 
em votação o parecer, é o mesmo rejeitado, com votos 
contrários dos -srs: Senadores Jutahy Magalhães e Hen
rique Santillo. A presidência designa o Sr. Senador_ Octá
vio Cardoso para relatar o vencido. Item 32- Projeto 
de Lei do "Senado n_'? 218, de 1985, que introduz modifi
cação na Lei n'i' 6.367, de 19-10-76, que "dispõe sobre o 
seguro de acidentes do trabalho a cargo da previdência 
social;', para o fim de incluir entre seus beneficiáriOs o 
membro de unidade familiar do trabalhador rural, na si
tuação que especifica~ Autor: Senador Nelson Carneiro. 
Relator: Senador Octávio -Cardoso, Parecer: contrãrio, 
por inconstitucional. Posto em discussão o parecer, fa
zem uso da palavra os Srs. Senadores Nelson Carneiro e 
Octávio Cardoso. Colocado em votação o parecer, é o 
mesmo aprovado, com a abstenção do Sr. Senador Nel
son Carneiro. Item 35 - Projeto de Lei do Senado n'? 
008, -de 1983, que dispõe sobre validade de concurso para 
cargo ou emprego na Administração Federal centraliza
da e descentralizada. AIJ.tor: Senador Moacyr Duarte. 
Relator: Senador Henrique Santillo. Parecer: favorável, 
por -constitucional e jurídico. Colocado em votação o pa
recer, é o mesmo aprovado por unanimidade, Item 35 ~ 
Projeto de Lei do Senado n'i' 306, de 1980, que acrescenta 
dispositivos à Lei n'i' 6.404, de IS de dezembro de 1976.
Autor: Senador Henrique Santillo. Relator: Senador Al
fredo Campos. Parecer: favorável, por constitucional e 
jurídico. Posto em discussão o parecer, usam da palavra 
os Srs. SeiiiidOres Hêlio Queiras, Henrique Santillo,)u-

- tahy Magalhães. Colocado em votação o parecer é o 
mesmo rejeitado. A Presidência designa relator do venci~ 
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do_o Sr~Senador Hélio GueiroS. Item 41- Projeto de 
Lei _do_5_enado n~" 081, de 1985, que dá nova redação aos 
artigos 4~> item II, 59 e 125 do Decreto-lei n' 200, de 25 de 
fevereiro de 1967, alterado pelo Decreto-lei n' 900, de 29 
de setembro de 1969: dispõe sobre a _obrigatoriedade de 
publicação de atas e contratos de interesse da Adminis
tração Pública Federal direta e indireta e dã outras pro
vidências. Autor: Senador Jutahy Magalhães. Relator: 
Senador Nivaldo Machado. Parecer: favorâvel, por 
constitucional e jurídico. Não havendo discussão o Sr. 
Pr.esldente põe em votação o parecer que é aprovado por 
unanimidade. Item 43 - Projeto de Lei do Senado n' 
133, de 1985 Complementar, que promove a remissão 
dos débitos fiscais e parafiscais das empresas e dá partici
pação aos trabalhadores das mesmas. Autor: Senador 
Cid Sampaio. Relator: Senador Nelson Carneiro.-Pare-
cer: favorâvel, por constitucional e jurídico. Posto em 
discussão o parecer, o Sr. Senador Hélio Queiras solicita 
vista, que é deferido peta -presidência. Item 53- ProjetO 
de Lei do Senado n'? 198, de 1979, que disciplina o exerci-
cio da profissão de detetive particular. Autor: Senador 
Nelson Carneiro. Relator: Senador Martins Filho. Pare
cer:- favorâvel, por constituciOnal e juddico. Não haVen-
do discussão o Sr. Presidente põe em votação o parecer 
que é aprovado por constitucional e jurídico. Item 54-
Projeto de Resolução da Comissão de Economia à -Men
sagem n9 023, de 1985 {Mensagem n., 32, de 17-1-&5, na 
origem). Do Senhor Presidente da República submeten-
do à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor 
Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefei
tura Municipal de Aurora do Norte-GOa contratar
operação de _crédito no valor de Cr$ 141.3_71.509,jurito a 
Caixa EconômiCa Federal. Relator: Senador Henrique 
Santillo. Parecer: favorâvel, por. constitucional e jurídi-
co. Não havendo discussão o Sr. Presidente põe em vo
tação o parecer que é aprovado por constitucional e jurí
dico. Item 55 - Projeto de Resolução da Comissão de 
Economia à Mensagem n., 026/85 (Mensagem n'? 35, de 
17-1-85, na origem). Do_Senhor Presidente da República 
submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta 
do Senhor Ministro da Fazenda para que seja a Prefeitu-
ra Municipal de Joviânia-GO, autorizada a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 33.712.590, junto à 
Caixa Econômica Federal. Relator: Senador Henrique 
Santillo. Parecer: favorável, por constitucional e jurídi-
co_ Não havendo discussão o Sr. Presidente põe em vá
tação o parecer, que é aprovado por unanimidade. Item 
57- Projeto de Lei da Câmara ni' 23_0,_de 19&3 (Projeto 
de Lei n9 5.480-C, de 1981, na CD), que altera o artigo 
100 da Lei n9 5.869, de II de janeiro de 1983- Código 
de Processo Civil. Relator: Senador Jutahy Magalhães, 
Autor: Deputado Nilson Gibson. Parecer: contrário, 
quanto ao mérito, por inoportuno e inconvenicinte. Pos-
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é aprovado por unanimidãde. Nada mais havendo a tra
tar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Ronald Cavalcan
te_Gonçalves, Assistente da Comissão, a presente Ata 
qUe lida e ·aproVada será assinada- pelo Sr. PreSidente. 

- 20• Reunião Extraordinária, realizada em 
12 de setembro de 1985 

Às dezessete horas do dia doze de setembro de mil no
-vecentos e oitenta e cinco, -na Sala ~da Comissão, sob ã 
presidência dQSr. Senador Nivaldo Machado, Presiden
te (em exúdcíõ), reúne-se a Comissão de Co_nsiituíção"-e 
Justiça com a presença dos Srs. Senado_res __ Hélio Guei
ros, Martins Filho, Lenoir Vargas, Jutahy Magalhães, 
Aderbal Jurema, Luiz Cavalcante, Nivaldo Machado e 
Nelson Carneiro. Deixam de comparecer, por motivo 

----JustiJkado;-õSSrS. Senadãfes JõS"êTgriáCfó Feffeii'a;"Fá
bio Lucena, Alfredo Campos, Helvídio Nunes, Moacyr 
Duarte, Octávio Cardoso, Odacir Soares e Américo de 

--souza.~avendonumeroregTnremar, ·o Sr. Preside-rlfeae::.
Clara ãbei'lOs os trãbalhos e diSpensa· ã leitura da Ata da 
Reunião ãnterior, que_é_dada como aprovada. A seguir, 
passa-se à apreciação das matérias constantes da pauta, 
na -ordem-determinada pelo Sr._ Presidente. Item 1 -
Projeto de Resolução da Comissão de. Economia à Men
sagem n., 258, de 1984 (Mensagem n., 502, de 4-12-84, na 
origi!In), -dõ Senllor Presidente da República, submeten
do à aprovação do Senado Federal proposta do Senhor 
Ministro da Fazenda para que seja autorizada a Prefeitu
ra Municipal de Aparacida do Taboado-MS, a contra
tar operação de crédito no valor de Cr$ 151.058.7Q2,jun
tOã "Caixa Económica· Feâeral. Relator: Senador Mar
tins Filho, Parecer: favorável, por constitucional e jurídi
co. Não havendo discussão, o Sr. Presidente em exercí
cio, Sr. Senador Nivaldo Machado, põe em votação o 
parecef,-que é aproVãdo por unanimidade. Item 2 ,..- Ofi
cio .. S" n9_l9, de 1984 (Ofício n., 46-P/MC, de 10-9-84, 
na origem), do Senhor Presidente do Supremo Tiibunal 
Federal, encaminhand_o ao Senado Federal c_ópia das no
tas taquigráficas e do acórdão proferido pelo Supremo 
Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário 
n' 100.148-8, do Estado da Paraíba, o qual declarou a in
constitucionalidade do artigo 213 da Lei Complementar 
n' 28/82, daquele Estado. Relator: Senador Aderbal Ju
rema. Parecer:_ favorãvel, na forma do Projeto de Reso
lução que oferece. Não havendo discussão, o Sr. Presi
derite em ex-erdcio põe em votação o-parecer, que é apro
vado por unanimidade. Item 3 - Ofício "S" n.,.. 01, de 
1984 (Ofíç1o nQ 103-P/MC, de 10-12-83, na origem), do 
Senhor Presidente do Supremo Tribumat Federai enca
minhando ao Senado Federal, cópias das notas taquigrá
ficas e dos acórdãos proferidos pelo Supremo Tribunal 
Federal nos autos dos Recursós Extraor_dinârios n9s 

to em discussão o parecer, o_Sr. Senador Hélio Gueir:os __ _ 
9"9.849-7_ e 100.045_-7, do Estado de Pernambuco, os 
quais deç:lar_a'-Jl _a _-il').ç9_nstitucicinalidade _do aftigo 11 do 
Deereto,JeLfederaLn~554, de 25 de abril de 1969. Rela-solicita vista, que é_ deferida pela presidência. Item 59-

Projeto de Lei da Câmara n' 089, de 1985 (Projeto de Lei 
n' 4.869-B, de 1984, na CD), que autoriza o Poder Exe
cutivo a estender aos servidores do Serviço Federal de 
Processamento de Dados- SERPRO, os benefícios pre
vistos no artigo 39 da Lei n' 7,025, de 8 de setembro-de 
1982. Autor: Deputado José Carlos Fagundes. Relator: 
Senador Alfredo Campos. Parecer: favorável, por consti
tucional e jurídico ao substitutivo ni' Oi-CSPC, na forma 
da subemenda n'? 01-CCJ. Posto em discussão o parecer, 
fazem uso _da palavra os Srs. Senadores Hélio Gueiro_s, 
Nelson Carneiro e Alfredo Campos. Colocado em vo
tação o parecer, é o mesmo aprovado. São adiados, em 
face da ausência dos relatores, o OFS 019j_84, PLS 
23<!(83, PRS 004(85, PLC 221/84, PLC 021/84, PLS 
173(82, PLS 005/85, PLS 376(81, PLS 036(84, PLS 
'1JJ7(84, PLS 105(83, PLS 275/83, PLS_Q80(83, PLS 
311(81, MSF 074(85, PLS 116(85, MSF 258(84, PLS 
271/81, PLS 143(85, PLS 246(81, PLS 258(84, PLS 
185(85, PLS 080/85, PLS 066(84, PLS 028(84 e PLS 
198/84. O Sr. Presidente anuncia aos demais_me_m_b_rQs 
da Comissão haver sobre a mesa uma pauta extra, 
passand_o-se _assim à sua apreciação. Projeto de Lei do 
Senado n'? 201, de 1985, que cria. o Estado do Tocantins, 
e dá outras providências. Autor: Senador Benedito Fer
reira. Relator: Senador Helvfdio Nunes. Parecer. faVorá
vel, por constitucional e jurídico. A presidência conce
deu na reunião anterior vista ao Sr. SenadOr_ Hélio Guei
ros que o devolveu sem voto em separado. Não havendo 
discussão o Sr. Presidente põe em votação o parecer, que 

tor: Senador A-derbal Jurema. Parecer: favorâvel,_na for
ma do Projeto- de ReSo-luÇão qUe ofereCe. Não haVCndo 
discussã9, o Sr. Pr~idente põe_ em votação_ o parecer, 
qUe é aprovado por unanimidade. Item 4 --Projeto de_ 
Resolução n' I 5, de 1985, que dispõe sobre requerimento 
de informações e dá outras providências. Autor: Senador 
Jutahy Magalhães. Relator: Senador Hélio Gueiros_, Pa
recer: favorável, pOI' ·constituCional e jurídico. Não ha
vendo discussão o Sr. Presidente põe em votação o pare
cer, que é aprovado, por unanimiaade. ftem 6- PfofeliJ 
de Lei do Senado n., 4, de 1985, que modifica o artigo 27 
e seus parâgrafos da Lei n9 2.004, de 3 de outubro de 
19_53~ alterada pela Lei n9 3.257, de 2 de setembro de 
1957, _que "dispõe sobre a_ Política Nacional_do Petróleo 
e define as atribuições do CO-nselllo ~acional de Pe
tróleo, institui a Sociedade por Ações Petróleo Brasileiro 
Sociedade Anônima e_ .dá .outras providêncías" ._Autor: 
Sen_ador Nelson Carn~iro. Relator: Senador Hélio Guei
ros. Parec~r: favorável às emendas de plenário oferecidas 
pelo Sr_. SeGador Jorge Kalume. Não havendo discussão_, 
o Sr. Presidente em exercício põe em votação -o parecer, 
que é aprovado por unanimidade. Item 7 --Ofício "S" 
n_!002, de__I984 (Ofício n' 43-GG, de 22-2-84, na origem), 
do Senhor_Gover:nador do_Estado __ da Bahia, solicitando 
autorização do Senado a fim de que aquele Estado possa 
alien?-T uma 4r~a_dç terras de sua propried~de_tl_Compa~ 
nhia _V alç çlo Riõ Doce S/ A. Relator: Senador M ªrtíns 
Filho. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. 
Posto em discussão o parecer, o Sr. Senador Hélio Guei-
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ros solicita vista, que é deferido pela Presidência. O Sr. 
Presi_dente em exercício, Senador Nivaldo Machado, 
passa a presidência ao Sr. Senador _Nelson Carneiro, 
para-relatar o Item 5- Projeto de Lei da Câmara n'? 101, 
de 1985-Complementar (Projeto de Lei Complementar 
n'? 93-B, de 1983, na CD), que modifica a Lei Comple· 
mentar n'? 1, de 9 de novembro de 1967, que .. estabelece 
os requisitos mínimos de pppulação e renda pública e a 
forma de.consulta às populações locais para a criação de 
novos m:onicípios". Autor: Deputado Edme Tavares. 
Parecer: favoráVeí; por constitucional e jurídico. Não ha
veqdo discussão, O Sr:Presidente eventual, Senador Nel
son Carneiro, põe em votação o parecer, que é aprovado 
por unanimidade. O Sr, Presidente eventual, Senador 
Nelson Carneiro, passa a presidência ao Sr. Senador Ni
valdo Machado. Nada mais havendo a tratar, encerra-se 
a reunião, lavrando eu, Ronald Cavalcante Gonçalves, 
Assisten~e da Comissão, a presente Ata, que lida e apro
vadãSern~aSSlii3da peló"Sr. Presidente. 

21~ Reunião realizada em 18 de setembro de 1985 

Âs nove horas e trinta minutos do dia dezoito de se
tembro de mH novecentos e oitenta e cinco, na Sala da 
Comissão, sob a preSidência do Sr. Senador José Ignâcio 
Ferreira, Presidente, reúne-se a Comissão de Co.nsti
tuiçào- e Justiça _com a presença dos Srs. Senadores Mar
tins Filho, Severo Gomes, Helvídio Numes, Octavio 
Cardoso, Roberto Campos, Raimundo Parente, Jutahy 
Magalhães, Aderbal Jurema, Luiz Cavalcante, Nivaldo 
Machado, José Lins e Nelson Carneiro. Deixam de com
parecer, por motivo justificado, os Srs. Senadores Fábio 
Lucena, Alfredo Campos, Moacyr Duarte, Odacir Soa
res, Lenoir Vargas, Américo de Souza e Hélio Gueíros. 
Havendo número regimental, o Sr. Presicfente declara 
abertos os trabalhos e dispensa a leitura da Ata da Reu
nião anterior, __ que é dada como aprovada. A seguir, 
passa-Se à apreciaçãQ das inatérias constantes da pauta, 
na ordem determinada pelo Sr. Presidente. Item 01 -
Projeto de Resolução n'? 017, de 1985, que dispõe sobre o 
uso _da palavra e dá outras providências. Autor: Senador 
Jutahy Magalhães. Relator: Senador Alfredo Campos. O 
Sr. President.e redistrjbui o projeto ao Sr. Senador Rai
mundo Parente. Q Relator: Senador Raimundo Parente 
emite parecer favorável, por constitucional e jurídico. 
Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação 
o parecer; qút é ãprovado, abstendo-se de votar, o Sr. 
Senador Jutahy Magalhães. Item OS-Ofício "S" n~' 023, 
de 1983 (Ofício n~ 71/PJMC, de 14,9.83, na origem), Do 
Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, enca
minhando ao Senado Federal, cópias das notas taquigrá
ficas e do acórdão proferido pelo Supr.emo Tribunal Fe
deral nos autos do Recurso Extrarodinârio n' 95.284-5, 
do Estado de São Paulo, o qual declarou a inconstitucio
nªlidade_cjg_art_igo 194da Lei n'? 744, de 1975, do municí
pio de Itápolis, Estado de São Paulo. Relator: Senador 
Severo __ G<?Q}_e~. Pare~er: favorável, por constitucional e 
jurídico. Não haVerld._o discussão, o Sr. Presidente põe 
~m votação _o p~recer,_queê aprovado por unanimidade. 
Item 06- Projeto de Resolução n' 006, de 1985, que dá 
nova redação aos artigos 73, 74, 75, 78, 86, 98_, 99_ e 
105/116, e revoga o§ 69 do artigo 93, do Regimento In
terno do ~enado Federal. Autor: Senador Milton 
Cabral. Relator: Senador Martins Filho. Parecer: favo
rável, por constitucional e jurídico. O Relator solicita a 
retirada de pauta do presente projeto, para reexame, que 
é deferido pelo Sr. Pre.c;idente. Item 07- Projeto de Lei 
da Câmara n' 234, de 1983 (Projeto de Lei n' 607-D, de 
1979, na CD), que altera dispositivo do Código de Pro
cesso Civil, aprovado pela Lei n'? 5.869, de li de janeiro 
de 1973, retificada pela Lei n' 5.925, de {9 de outubro de 
1973. Autor: Deputado Nilson Gibson. Relator: Sena
dor Aderbal Jurema. Parecer: favorável, por constitucio
nal e jurídico, Foi concedido vista ao Sr. Senador Hélio 
Gueiros, que o devolveu sem voto em separado. Posto 
em dicussão o parecer, o Sr. Senador Martins Filho soli
cita à presidência Ctue adie a votação, e que lhe seja en
viado cópia do projeto para um estudo mais aprofunda
do. A presidência defere o pedido do Sr. Senador Mai
tins Filho. Item 09- Projeto de Lei da Câmara n9 075, 
de 1985 (Projeto de Lei n'? 4,986-F, de 1985, na CD), que 
dispõe sobre _o e;erçfcio da profissão de secretário e dá 
outras pr_ovidências._Aut9r: Poder Executivo. Relator: 
Senador Raimundo Parente. Parecer: favorável, quanto 
ao mérito, por oportuno e conveniente, Foi concedido 
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vista ao Sr. Senador Octavio Cardos_o, que o devolveu 
sem voto em separado. Posto em votação o parecer, é o 
mesmo aprovado, por unanimidade. Item II - Projeto 
de Lei do Senado n~ 271, de 1981, que-consíderapres
tação de socorro a intervenção médica arbitrária indis
pensável à salvação da vida de terceiro._ Autor: Senador 
Gastão Müller. Relator: Senador Helvídio Nun~. Pare
cer: contrário, por injurídic_o. Não havendo djscussão, o 
Sr. Presidente põe em votação _o_ parecer, que é aprovado 
por unanimidade. Item 13 --Projeto de Lei do Senado 
n"' 246, de 1981, que dá nova redação ao parágrafo lO? do 
artigo 4), da Lei nO? 4.319, de 16 de março de 1964, que 
~·cria o Conselho de Defesa dos Direitos da Pess_oa Hu~ 
mana". Autor: Senador Itamar Franco. Relator: Sena~ 
dor Helvidio Nunes. Parecer: favorável, por constitudo~ 
nal e jurídico. Não havendo discussão, o Sr. Presidente 
põe em votação o parecer, que ê aprovado por unanimi~ 
dade. Item 16- Projeto de Lei do Senado N"' 185, de 
1985, que introduz modificações na Lei n'l' 7 .183, de 5 de 
abril de 1984, que "regula o exercício da profissão de ae
ronauta''. Autor: Senador Nelson Carneiro. Relator: Se
nador Helvídio Nunes. Parecer: pela tramitação conjun
ta do presente projeto com os seguinte,s prõjetOs: PLS n'l's 
70, 79, 82, 84, 85 e 132, todos de 1985. Não havendo dis
cussão o Sr. Presidente põe em votaÇão o parecer, que ê 
aprovado, por unanimidade. Item 17 - Projeto de Lei 
do Senado n'l 198, de 1984, que resguarda direitos adqui
ridos por funcionários da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal, antes ç:l.a vigência da lei n'l' 5.903, de 09 
de julho de 1973, quanto_ à _per:cepç3.o de_ adicional por 
qUinqüênios. Autor: Senador_ N_el_s_o_n_ Carneiro. Relator: 
Senador Martins Filho. Parecer favorável, por constitu
cional e jurídico, c_om emenda n"' l.CCJ, Posto em di~ 
cussão o parecer, o Relator solicita à presidência a retira:.-
da da pauta do presente projeto, para reexamé. O Sr. 
Presidente defere o pedido do Relator. Item_ ZO- Proje
to de Lei do Senado N'l 105, de 1983, que suprime dispo
sitivo da lei n'l 6.367, de 19 de outubro _de 1976, que dis
põe sobre o seguro de acidentes do trabalho a cargo do 
INPS. Autor: Senador Ãlvaro Dias. Relator -Rã.imundo 
Parente. Parecer. contrário, põr iilcOÍiStitucional. Posto 
em discuSsão ·o parecer, o Relator solicita à presidência a 
retirada· de pauta do presente projeto, para reexame, que 
é deferido pelo Sr. PresidenteA Item 23 - Projeto de Lei 
do Senado n"' 173, de 1982, que ã.ltera dispositivos da Lei 
nY 6.515, de 26 de dezembro de 1977, pos-sibilitando o di~ 
vórcio entre pessoa nunca antes divorciada e outra já di~ 
vorciada anteriormente, Autor: Senador Moacyr Duar
te. Relator: Senador _Odaçyr Soares. farecer: favorável, 
por constitucional e jurídico, com a emenda nY 1-CCJ
substitutiva. O Sr. Senador Nelson Carneiro ofereceu 
voto em separado favorável_. Estando ausente_o relator, e 
já tendo sido lido o parecer, ell). reunião anterior, o Sr. 
Presidente põe em votação o parecer e o voto ein separa~ 
do, que são aprovados por unanimida®. Item 24- Pro
jeto de lei da Câmara n.Y 093, de 1980 (Projeto de Lei n~ 
1.151.-B, de 1979, na CD), que dispõe sobre inçc:ntivos à 
produção de álcool e determina outras providências. Au
tor: Deputado Nélio Lobato. Relator: Senador Octavio 
Cardoso. Parecer: favorável, por co_nstitucio_nal e jurídi
co, na forma de emenda substitutiva da Comissão de 
Economia. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe 
em votação o parecer, que ê aprovado por unanimidade. 
Item 26 - Projeto de Lei do Senado _n~ _ _l_ S2, de 1985 que 
altera. o caput do artigo 3"', da lei fi9 7 .025, de 08 de se
tembro de 1982. Autor: Seri.ador Virgílio Távora. Rela
tor: Senador Martins Filho. Parecer: favorável, por 
const_itucional ejur[dico. Não havendo_discussão_,·o Sr._ 
Presidente põe -·em '-:Otação o parecer, que é apl-Ovado 
por unanimidade. Item 28 - Projeto d,!!; lei do Senado 
n"' 005, de 1985, que altera dispositivos da Lei nY 5.958, 
de 10 de dezembro de 1973, de modo a permitir quC a 
opção retroativa pelo regime _do FGTS se faça sem a 
concordância do _empregador. Autor: Senador Nelson 
CarneirO. Relator: Senador Raimundo_ Parente. Parecer: 
favOrável, por constituciõnal e jurídic_o. Não havendo 
discussão, o Sr. Presidente põe em vOtação o parecer, 
que é aprovado; com votos contrários do Srs. Senadores 
Hevídio Nunçs e JOsé lins.ltem_30 -Projeto de lei da 
Câmara Ii"' 224, de 1983 (Projeto de Lei n"' 600-D, de · 
1975, na CD), que altera dispositivo d8. Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nY 
5.452, de 1"' de maio -de 1943. -AUtor.; Deputado Otâvio 
Ceccato-. Relator: Senador Luiz Cavalcante. Parecer: fa~ 
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vorável, por constitucional e jurídi~o. Não havendo dis
cussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, que ê
aprovado por unanimidade. Item 31 -Projeto de lei da 
Cãinara n"' 282, de 1983 (Projeto de Lei n"' 6.03<1-B, de 
1982, na .CD). que dá noV:a redação ao artigo 133 da Lei 
nr5:869, de II de janeiro de 1973- Có_digo de Pro~s_o 
Civil. Autor: DepUtado Jerônimo Santana. Relator~ Se
n-ad_or-~Nivaldo Mai::ha_do.'Pã.recer: favodi.vel, quanto ao 
mérito, por oportuno e conveniente. Não havendo dis~ 
.cussã_o, o Sr._Presidente põe em votação o pare_cer, que é 
aprovado por unanimidade. Item 32- ProjetO ae Lei da . 
C~mara n: \31, de 1983 (Projeto de lei n"' 4.546-B, de 
l981, na_CD), que acrescenta parágrafo ao artigo 195 da 
Consolida9ão das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
De_creto-lei n~' 5.452, _de I? de maio de 1943. Autor: De
pUtado Pacheco C[laves. Relator: Senador LuiZ Caval
_can.te. Earecer. favor~vel, por constitucioflal e juridico, 
na forma da emenda n~' I~CCj ---substitutiva. Posto em 
discussão o parecer,-a: Sr. Senador Martins Filho solicifa 
vista, que _é deferida pela presidência. Item 33- Projeto 
de lei da Câmar~ n? 080, de 1985 (Projeto _de Lei n~' 
1.218-B, de 1983, na_ÇD), que cancela penas impostas ao 
ex-Presidente João Goulart, determina a deVofução dãs 
conâeCoraçõ_es nacionais que lhe foram retiradas, be.m 
com-o -a-sua reinclusào nos quadros das respectivas or
dens dos _quais tenha sido excluído. Autor: Paulo Minca
rone. Relator: Senador Martins Filho. Parecer: favorá
vel, quanto ao mérito, por oportuno e conveniente. Pos
to em discussão o parecer, o Sr. Senador Jutahy Maga
lhães solicita a palavra para discordar da retirada de 
condecorações como pena, apenas de não mudar em 
nada a opinião que tem do Sr. ex-Presidente João Gou
lart. Posto effi votação o parecer, é o mesmo aprovado 
pOr-·unantmtaaae~Tiem 34 - Projeto de Lei do Senado 
nl' 212, de 198~,- que altera dispositivo da Consolidação 
das _Leis do Trabalho, aprovada- pelo Decreto-lei n~' 
5.452, de l'l' de maio de 1943. Autor: Senador _Guilherme 
Palmeira. Relator; Senador Nelson Carneiro. Parecer: 
favorável, por constitucional e jurídico. Não havendo 
di_scussão, o Sr. _Presidente. põe em votação o __ parecer, 
qUe ê aprovad_o, com votos c_ontrários dos Srs. Senadores 
Octavio Cardoso e Ll!il C.avalcante. Ite111 37- Projeto_ 
de Lei da Câmara n~' 088, de 1985 (Projetqde Lei n"' 815-
B,de 1~83, n11.CD) que revoga o parágrafo único do art. 
482, da Consolidaçào das Leis _do Trabalho, aprov_ada 
pelo Decreto-lei n'l 5.452, de l'l de maio de 1943, desca~ 

_ racterizando a prática de ato atentatório à segurança na
cional como justa. causa para dispensa de enipregado. 

-Autor: Deplltã.do NilSon Gibson. Relator: Senador Nel
son_-Carileiro. Par_ecer: contrârio_ quanto ao mérito, pOr 
i!loportuno e inconveniente não havendo discussão, o Sr. 
_!='i~idenie põe erit votação ã_ parecer, que ~ aprovado 
por unanimidade. Item 42 - Projeto de Lei do Senado 

--n:~ 262, de 1983, que institui nas empresas·industriais e 
comerciais com m~is de_ 5QC? empregados o serviço de a~ 
sistência social. _AUtOr: Alvaro Dias. Relator: Senador 
Helvid.IO_N~nes': Parecer:· favorável, por cêulstituciQnal e 
juitdico. Não hayendo discussão, o Sr~~ Presidertte põe 
em votaçãõ _o parecer~ que ê aprovado por unanimidade. 

·Item 44- Projef.o_de lei do Senado n'l 225, de 1985, que 
amplia as finalidadeSOaFUDdação de Assistência ao Es
tudante, a que se refere a lei -ri\> 7.091, -de 18 de abril de 
1983.. Autor: Senado~: Cesar Cals.~Relator: Senador Nel
son Carneiro. Parecer: favorável, por constitucional e 
juridicQ, _Não _ha_vendQ _ discusssão, o_ Sr. Presidente põe 
em votação o parecer, que é aprovado por unanimidade. 
Item 46 ~Projeto d_e_Lei do Senado n'l'188, de 1985, que 
proíbe e pune a derrubada de seringueira nativas obri
gando seu__r_eplantio, respeitadas as c_ondições ecológicas. 
Autor: SenadorJvfário M;~ia. Relator: Senador Helvídio 

·Nunes. Parecer: faVorável, pÕr constitucional e jurídico. 
Não havendo discussão o Sr. PreSidente põe em Votação 
o parecer, que· é aprovado por unanimidade. Item 47-
Projeto de Lei do _Senado n'l 09.8, de 19a5, que _denqmina 
"Aeroporto Internacional Senador Adalberto Seiia" o 
Aeroporto Internacional de Cruzeiro do Sul, no Estado 
do_ :ACre: Autor:_S~_riadór Mário Maia. Relator Nivaldo 
Mac~ado. Parecer~ favorável, por constitucional ejurfdi
co._Não havend? discussão o St. Presidente põe em v~

--tação o p~recef_, que -é aproVado, por unanimidade. Item 
50-- PrOjeto de L-eTâo Senado n"' 176, de 1984, que au~ 
toriza a instituição da Fundação Memorial_ Israel Pinhei
to -e_ dá o.utras providências. Autor Senador Jorge Kalu
me, Relator: Senador _Nelson Carneiro. Parecer favorâ-
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vel, por constitucional e jurídico. Não havendo discus
São o ·sr:- Presidente põe em votação o parecer, que é 
aprovado por unanimidade. Item 52- Projeto de Lei do 
Senado Nl' _11.8~ 9e 1983, que_altera a redação da alínea 
"c" do item II, do artigo 8~ da Lei n"' 5.107, de 13 de se
tembrq de 19§6, que críou p Fund9 de Garantia do Tem
po de Servi_ço._Aut_or: Se;nador_Ãlvaro Dias. Relator: Se
nasJor Octavi9_ Car<!oso. Parec.er: favorável, por consti
tuciona1 __ e jqr'fdico. _Não havendo_discussão, o Sr. Presi~ 
dente põe em votação o· parecer, que é aproVado, por 
unanimidade. llem 53 ....:....- Projeto de Lei do Senado n"' 
222, de 1983, que acrescenta dispositivo ao Decreto lei n"' 
1.810, de 29 de s_etembro de 1981~ que dispõe sobre con
tribuições para o custeio- da Previdência Social, com vis
tas a exc!l!i~. da Imposição contribut~va os proventos e 
pensões nos limites que eSpeCífica. Au.tor: Senador Nel~ 
son Cai-i1eiro. Relator: Senador Helvídio Nunes. Pare~ 
cer~ -contrário por lncostrtucional. Posto em votação .o 
parecer, é õ mesmo aprovatlo. Abs_tem-se de votar o Sr. 
Seriad_or_ Nels9n _Cªxneiro. ltem __ 54- Projeto de Lei do 
Senado nN9 269, de 1983, q~e concede_anistia aos infra
tore:S das normas de crédito i-ural. Autor: Senador Bene
ditp_ Ferreira. Relator: Senador Nivaldo Machado. Par~_
cer: favorável, por constitu.cio11al e jurídico~ O-Sr. Rela
tor solicita à presidência a r~tirada de pauta do projeto, 
para reexame, _qlle é deferiOO pelo Sr. Presidente. Item 61 
- Prqje_to de~ lei odo Senado n~ 170, de 1985, que estabe
lece a reciprocidade da correção monetária e juros no pa· · 
gamento com atraso de dívidas ao contribuinte. Autor: 
Senador Jorge Kalume. Relator: Senador Nivaldo Ma
chado. Parecer: co_ntrário, por inconstitucional. Posto 
em. votação o parecer, é o mesmo aprovado, por unani
midade. Item_ 62 - Projeto e Lei do Senado _n9 15~, de 
1983, que extingue o confisco sobre o café. Autor: Sena
dor Ãly-ª-r_9 Dias. Relator: Senador Severo Gomes. Pare:
cer: por diligência junto ao Ministro Chefe do Gabinete 
CiVil da Pr~siQência da República. O Relator solicita à 
pre_s_id{ncia a retirad~ de pal.!ta do projeto, para reexame, 
que é deferido petã-Presidêrlcia. Item 63 - Projeto de 
Lei do Senado n"' 230, de 198_5, que dispõe sobre o cálcu
lo do_ imposto de renda na fonte dos servidores públicos 
CÍVÍ§ federais, estaduais e municipais. Autor: Senador 
Virgílio Tã~ora. Relator~ Se'nador Martins Filho. Pare
cer: favorâve1, por constitucional e jurídico. Nã9 h_avep~ 
do discussão o Sr. Pn;:~ide_nte põe e_!ll votação o parecer, 
que é aprovado, por unanimidade. - São _adiados e_m 
face da ausência dos relatores a Mensagem n'l 074, de 
1985, PLS n• 122/85, PRS n• 27/85, PLS n• 21/84, PLS 
n' 143/85, PLS n• 28/84, PLS n• 221/84, PLS 258/84, 
PLS 080/85, PLS 80/83, PLS 207/84, PLS 36/84, PLS 
66/84, PLS 376/81, PLSJII/81, PLC 40/85, PLS 99/83, 
PLC 99/83, PLS 061/83, PLS n• 10/85, PLS 124/83, 
PLS 93L83, PL§o006/85, PLS 16/84, PLC 172/83, PLS 
215/84, PLS 323/81, PLS 37/84, PLS 262/84, PLS 
263f-79, PlS 129/85, Emenda n~' 901_ de Plenário ao Pro~ 
jeto de Lei da_ Câmara n'l 245/84 e PLS 139/84. Nada 
mais havo:;ndo a tratar, en'?CJ'ra-se _a Reunião, lavrando 
eu, Ronald Cavalcante Gonçalves, AssiStente da Comi~ 
são, a presente Ata, que lida e aprovada, serâ assinada 
pelo Sr. Presidente. 

COMISSÃO DE FINANÇAS 
8" Reunião Extraordinária, realizada 

" e-~ 19 de junho de 1985 
Aos 19 dias do mês de junho do ano de 1985, na Sala 

de Reuniões da Comissão de Finanças, presentes os Se
nhores Senadores: lomanto Júnior, Presidente, Carlos 
lyra, Vice-Presidente, Octávio Cardoso, Roberto Cam
pos, José Lins, Jutah_y Magalhães, Carlos Lyra, Alexan~ 
dre _Costa, Martins Filho, Alcide~ Saldanha, Virgílio Tá
vora; Jorge Kalume e César Ca1s. Deixam de compare
cer, por motivo justificado, os Senhores Senadores João 
Castelo, Helvídio Nunes, Saldanha Derzi, Cid Sampaio, 
Març:el_o Miranda, J9ão Calmon, Américo de Souza, AI~ 
bano_Fra:noo_e Roberto Saturnino. Havendo número 
para abertura do trabalh.o, a Presidência declara que o li
vro de presença registra o nome de 12 (doze) Senhores 
Senadores. Todavia, no recinto, não há número regimen~ 
tal par_a abertura dos trabalhos, razão J'Or que a Presi
dência ãdia a apreciação de todos os itens constantes da 
pauta para a 9• Reunião -Ordinária, a realizar-se ama
nhã, dia 2\) -de) unho, a saber: Ofício "S" n"' 7/85, Ofício 
"S" n' 12/85, PLS 59/83, PLC 15/83, PLC 87/84, PLC 
36/77, PLC 11f4(83, PLC 68/83, PLC 164/84, PLC 
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250/84,_ PLC 32/85 e ?LC.-49/84~ Nada mais·havendo a __ 
tratar, a Presidência deClara encerrados os trabalhos, de
terminados a mim, Luiz_fernando Lapagesse, Secretário 
da Comissão, lavrasse a presente Ata que, lida, é assina
da pelo Senhor Presidente. 

13• Reunião realizada aos 22 de agosto de 1985 

Às I O horas do dia 22 de agosto de 198?,_ na Sal~ de 
Reunião da Comissão de Fínanças do Senado Federal, 
Ala Senador Nilo Coelho, presentes os Senhores Sena· 
dores Lomanto Júnior, Presidente, Carlos Lyra, Vice
Presidénte, Helvídio Nunes, Alexandre Costa, Jorge Ka
lume, Alcides Saldanha, Robert9 Campos, Álvar~ pj~~~
Cid Sampaio; Roberto Saturníno e Hélio Gueiros. Oei
xam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores 
Senadores Jutahy Magalhães, Virgflio TávOrã~ JOão Ca8~ 
tela, Saldanha Derzi, Marcelo_Miranda, Martins Filho, 
João Calmon, Américo de Souza, Albano Franco, Josê 
Lins. Havendo número regimental, o Senhor Presidente 
declara abertos os trabalhos, determinando a mim, Luiz 
Fernando Lapagesse, a leitura da Ata da 12~ Reunião da 
Comissão "de FinanÇa-s; a qual,-lida, é colocada enl diS
cussão. Não havendo quem queira usar a palavra pra 
discuti-la_, passa-se à _y~taç~o, sendo aprovada por una
niiriTdaOe. P3.ssa=-se ao -~iem 1 - Ofício "s:• N9 27/85 
"Do Senhor Prefeito M!lnicípal ~o- Recife,- solicitando_ a 
~utorização do Senado r:ederafpara contratar- OQeração
de_crêdito externo, no valor de USSS 5 m_ilhões, destina-
da ao RefinariCíamento da D_ívida Externa do Recife".
Relator: Senador Cid Sampaio, que emite parecer favo
rável, na forma do- Projeto de Resolução do Sena"do que 
apresenta. Colocado em discussão e votação, é o mesmo 
aprovado por unanimidade. Item 2 _-_ Ofido •·s·_~ N9 --
032/85, "Do Senhor PrefêítO MulliCípãl de Maceió, Sõ1t::
citando ao Senado Federal seja retificada a ResoJuçãÕ n9 
129/84, artigo }9, in fine, que-autorizou aquela PrefeitU~ 
ra Municipal a contratar operação de empréstimo exter-
no no valor de VS$ 5 milhões. Relator: Senador Carlos 
Lyra, que emite parecer favorável, na fOrina do Projeto 
de Resolução dó Senado, que_ apresenta. Co!ocadã. e!Jl 
discussão e em votação, é o mesmo aprovado por unani
mídade. Item 3 - Ofício "S" Nt 028/85, _"DO Senhor 
Governador do Estado de Goiás, sõliéifando seja retifi
cada a Resolução n9 122/84, que autorizou aquele Esta-
do a contratar operação de crédito externo no valor de 
USS 150" rililhões. Relator o Senador Jorge Kalume, que _ 
emíte parecer· favorável, na forma do Projeto de Reso
lução do Senado que apresenta. Colocado em discussão 
e em votação, é o mesmo aprovado por unanimidade. 
Item 41 Projeto de Lei do Senad9 N;9-l55j83, que ~~~es
tabelece direitos aos servidOres militares que se enc-o"D---
trem o-u passarem para a inath_1idade. Relator, por redis
tribuição, o Senador Alcides Saldanha, que emite pare
cer favorável ao Projeto e cohtrârio à Emenda n9 J~Ç_ÇJ_. __ 
Colocado em discussãO-e em votação, é o me;srno apro
va-do_ por unanimidade. Item 5 - Projeto de Lei da Câ
mara N9 11/85, que "Dlspõe sobre a_ c~ação" de cai-gos 
na secretaria do Tribunal Regionàl Eleitoral do Estãdo. 
de Alagoas, e- dâ outras providências". Relator o S~na
dor Helvídio Nunes, que emite parecer favorável. COlo~ 
cado ern discussão e em votação, é o mesmo aprovado _ 
por unanimidade. Passa-se ao Item 6 - Projeto de Lei 
da Câmara N9 18785, que .. DiSpõe· sOb!e -a criação de 
cargos na Secretaria do_ Tri6Unã.I Regional El~itoral do 
Estado de Santa Catarina, e dá outras providências. Re
lator o Senador Jorge KaluiDe, que emite parecer favorá-
vel ao processado. Colocada em discussão e votação, é o 
mesmo aprovado por unanimidade. Item 7- Pn?jeto_de 
Lei da Câmara Nt 239/84, que ... "criã cargos ·de PrOcu
rador Militar de 29 CategOria na cafreira do Ministério 
Público da União junto à Justiça Militar, e dâ outras 
providências". Relator o SenadorHelvfdio Nunes, que 
emite o parecer favorável. Colocado em discussão e em 
votação, é o mesmo aprcvado por unanimidade. Item 8 
-Projeto de Lei da Câmara Nt 64/84 que "dispões-obre 
a criação de 2 (duas) escolas agrícolas do Pará, a nível de 
29 grau. Relator, põr redistribuição, 0 Senado-r Roberto 
Saturnino, que emite parecer favoráveL Colocado em 
discussão, e como ninguém quisesse razer liso da pala
vra, passa-se à votação, sendo aprovad~ por unanimida~ 
de. ftem 9- Projeto de Lei do_Senado_ N9 0_1/84 (DF),
que "dispõe sobre a inclUs~o,_ no~ pr~vent~s ~e aposeJ;l-_ 
tadoria, da gratificação 1)0i operaÇões -especiais -de que 
trata o Decreto-lei n9 1.727/79, -e- dã: õU.tras · providên-

.. _çias". Relatçu;: o _S.cmbor Sena.dor_Carlos Lyra, que emite 
parecer favorável. Col~cado_o p&recer em discussão e em 
votação._ ê o mesmo _aprovado por unanimidade. Item lO 
- Projeto de Lei da Câmara n'>" 100/78 (Anexado ao 
Projeto de Lei da Câmara n_9 101/83), que "Institui o sa
lário adicional para os empregados no setor de energia 
elétrica, em condições de periculosidade". Relator o Se
nador Jorge ~alume, que emite parecer favorâv~el ao 
Projeto de Lei 1da Câmara n9 100/78, concluindo_ pela 
prejudicialidade do Projeto de Lei da Câmafa n_9 101/83, 
que lhe foi anexado. Colocado em discussão o parecer do 
Relator, usam da palavra para discuti~lo os Senhores Se
n~dores Roberto_ Campos, Alexandre Costa, Cid Sam

-pato, HclVfdfO Nllrlei, Roberto Saturnino, Alcides Sal
danha e Hélio Gueiros. Encerrada a disCussão, passa-se 
ã-VbtaÇão, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. 
Não havendo mais matéria a ser apreciada na present 
Reunião, o Senhor Presidente comunica aos Senhores 
Membros que recebeu o Ofício n9 107/APA'ERn.cfde 
agosto de 1985, do SenhOr Chefe do Gabinete do Exce
_len_tís~imo Se!"ihor _Nfinis~I-o_ 4_a _Aeronáutj_ca, tr~n_s_mitin.~ 
ao a inCUmbêilCiã de •·.--:-:- co.D.vidâr v~ Ex• e os Membros 
da Çomissão dç Finanças do Senado para visitar o Cen
tro Técnico· Aeroespacial, em São José dos Campos-SP". 
A Presidência, após a leitura, informa à Comissão de Fi
nã:ri.C~~- que -no ~tr2:ns_cqrrer _çia sem_ánJl, receQerá __ o~- nÕmes 
dos_ Senhores Senadores que desejam fazer parte da co
mitiv~, e que, ~a__pr~xi!I}a_t~]-!!liào__d~fintrâ çla,ta, e_®miti
-vã a firilde -informar ao Excelentíssimo Senhor Ministro 
da 'Aeronáuticã. Nada mais havendo a tratar, o Sênhor 
Presidente determina a mim, Luiz Fernando Lapagesse, 
Secretário da Comissão de Finanças, lavrasse, neste mo
ineilto, a Presente Ata, a i}ual, lida, é assiriada pelo Se
nhOr Presidente._ 

IS• ReUnião realizada em 12 de sete-mbro de 1985 

Às 10:00 horas do dia 12 de setembro de 1985, na Sala 
de Reuniões da Comissão de Finanças, Ala Senador 
Nilo Coel4o, presentes os Senhores Senadores Lomanto 
Jilpior, P.resjdente; Carlos Lyra,_ vice-Presidente; Alexan
dre CostB:,_ Virgílio T~Vo~a, AlciQes Sald{l.nha, Octávio 
Ca_{doSO,_JqrS_e:_!_<.aJu:rt:~~. Çi<;I Sarppaio, Albano Franco, 
Jutahy ~agalhães e Cesar Cais. Deixam d_e comparecer, 
por motivo justificado, os Senhores Senadores João Cas-
telo, Roberto Campos, Helvídio Nunes, Saldanha Derzí, 
Marcelo~MiraJlda, Martins Filho, João Calmon, Améri~ 
c_o de So_uza, José Lins e Roberto Saturnino. Havendo 
númerto regimental, o Senhor Presidente declara abertos 
os trabal!"tos, determinando a mim, Luíz Ferando Lapa
gesse, ~ecretário da Comissão, a leitura da_ Ata da 14• 
Retlrúão~U.e, cOloCada effi discussão e ~atação, é apro
vada por unanimidade. Passa~se à apreciação dos itens 
constantes da pauta dos trabalhos. Item 1 --Projeto de 
L~i _d_~ Çª-ro-_ara_n!_ 0_41)85, que "altera a estrutura da ca~ 
tegoria funcional d_e Ge_~grafo, do Grupo-Outas Ativid"a
des_ de Nfvel Supe"rior, e dá ouiras providências". Rela
tor o ~e:qa<J.or Virgíl_io Tâvqra,_ que emite parecer favorá~ 
vel. Colocado em discussão e em votação é o mesmo 
aprovado po~ upanimiºade. Item 2 __;Projeto_ de Lei do 
Senado nt> 138/83, que "dispõe sobre a distribuição even~ 
tua! de lucros a empregados"~ Relator o Senhor Senador 
Jorgé _Kaluine, que emite parecer favorável. O Senhor 
Senador Cid Sampaio devolve o processado com voto 
em _Separado, favorável, çom a Emenda Substitutiva nt 
(~CE ~ntes_ de -ser apreciacla a matéria, o Senhor Sena
dor JOr&e Kalume, Relator da matéria, levanta questão 
de ordem, solicitando à Presidência da Comissão de Fi-

- -~~~9-~~ia retirado o_ m:~~- processo da pauta dos 
trabalhos _d~ presente reunião, sendo deferido_ pela Presi
dência. Item 3 --Projeto de Lei da Câmara -Jl9 085/85, 
que "dispõe sobre a aplicação do disposto no artigo 29 
da LeJ nl' 6.185/74, que trata do regime jurídico dos ser
vidores públicos civis da Adm_inistração Federal direta e 
das Au!arquias federais, e dá outras providências". Re
lator o Senhor Senador Alcides Saldanha, que emite pa
re_c~r_fay_g_~!v~_ÇQJ9_cªdo. em_ dis_g,tssã_o e em votação, é 
o mesmo aprõvado por unanimidade. Item 4 - Projeto 
de Lei da Cãmãra nt 056/85, que "altera a estrutura da 

-- Catej;fóriã"fuii.cioii.a! de Sociólogo, do Grupo~Outras Ati
vidades de ~íyel s_uperior, e dâ outras providências". Re

- liitOr O Senhor -Senador Lomanto Júnior. O Presidente 
da cõiniSSaõ; Seria-dOr Lt?~~nlo-Júnior, conv_oca _o _Se

- nhOr-Se-rladoi Ca-itOs-Lyra_p~ua ocupar a Presidência da 
Comiss~o. enquanto perdurar a apreciação dos proces-
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sos que serão relatados por Sua Excelência. Passa a ocu
par_ a Presidência -Eventual da ComisSão o Senhor Seria
dor Carlos Lyra, que concede a palavra ao Senhor Sena
dor Lomanto Júriior para relatar·o presente processo. O 
Senador Lomanto Júnior emite parecer favorável, que, 
colocado em _dis_cussão e votação, é aprovado por unani~ 
midade pela Comissão. Passa-se ao Item 12- Projeto de 
Lei da Câmara n~" 089/85, que "autoriza o Poder Execui
vo a estender aos servidores do SERPRO os beneficias 
constantes do art. 3t da Lei n~> 7 ,025, de 8 de setembro de 
1982". Relat_or o Senhor Senador Lomanto Júnior, que 
emite parecer favorável, nos termos da Emenda n9 2-CF 
Substitutiva à Emenda Substitutiva n9 I~CSPC. ColOca~ 
çl.o em di,s~ussão o parecer do Relator, e após em vo~ 
tação, é o mesmo aprovado por unanimidade. Item 15-
Projeto de Lei_do Senado n9 270/81, que "introduz alte
rações na Lei n9 5.107, de 11-9-66, permitindo a utili
zação da conta vinculada do FGTS para saldar emprêsti
mos do Programa de Crédito Educativo". Relator o Se
nhor Senador Lomanto Júnior, que emite paracer favo~ 
râvel. ColOCado em discussão e em votação, é o mesmo 
aprovado por unanimidade. Item 20- Projeto de Lei da 
Câmara n9 115/85, que "reajusta a pensão especial con
cedida pela Lei n9 1.684, de 9 de dezembro de 1959, a 
Hilda Sayão Carvalho· Araújo, viúva do ex-Governador 
do Estado de Goiás e ex-Diretor·da Cia. Urbanizadora 
da Nova Capital do Brasil-NOVACAP, Bernardo Sayão 
Cancalho-Araúj_o. Relator o Senador Lomanto Júnior, 
que emite pãre.cer favorável. Colocado em discussão e 
em votação, é o mesmo aprovado por unanimidade. A 
Presidência da Comissão volta a ser ocupada pelo Se
nhor Senador Lo manto Júnior, que agradece ao Senador 
Carlos Lyra pela forma com que se houve durante o 
período em que ocupou, eventualmente, a Presidência da 
Coriiissão. Passa-se ao Item 5- Projeto de Lei do Sena
do nt>232/81, que "autoriza o Poder Executivo a instituir 
adiciorial sobre o preço ao consumidor de cigarros, cha~ 
rutos e fumo para cachimbo, revertendo o produto dessa 
arrecadação para o ensino de primeiro e segundo gral.lS". 
Relator o Senador Cid Sampaio, que emite parecer favo~ 
rãvel. Colocado em discussão e em votação, é o mesmo 
aprovado por unanimidade. Item 6 - Projeto de Lei do 
Senado nt 042/85, que "isenta do recolhimento do IPI a 
.aquiSição de veículo de fabricação nacional por por"tado
res de deficiênclli fíSica". Relator o Senador Alexandre 
Costa, que emite parecer favorável à matéria. Colocado 
em discussão e votação, ê o mesmo aprovado por unani
midade. Item 7 - Projeto de Lei da Câmara n9 81 J85, 
que "autoriza o Poder E~ecutivo ·a abrir ao Ministério 
doJnt_çrior o_crédito de Cr$ 22 bilhões.decruzeiros, para 
o fim que espeficicà". Relator o Senador Virgílio Távo
ra, que emite parecer favorável à matéria. Colocado em 
dis-cussão e -em votação, ê o mesmo aprovado por unani
midade. Item 8- Projeto de Lei da Câmara nt> 88/84, 
que "dispõe sobre o recolhimento de contribuições pre
videnciárias e altera o inciso II do art. 79 da Lei nt 
3.807/60 (LOPS) com a redação dada pelo art. {9 da Lei 
n9 5.890/7.3'~.-Relator o Senador Cid Sampaio, que emite 
parecer contrário. ColOcadO em discussão·e votação, é o 
mesmo aprovado por unanimidade. Item 9 ~Projeto-de 
Lei da Câmara nf 064/85, que "dispõe sobre a reestrutu
ração de Defensaria de Oficio da Justiça Militar, e dâ 
outras providências". Relator o Senador Albano Fran~ 
co, que·emite parecer favorâvel. Colocado em discussão 
e votação, é o mesmo aprovado por unanimidade. Passa
se ao Item 10 - Projeto de Lei da Câmara n9 073(85, 
que "dispõe sobre a .criação de cargos no Quadro Perma
nente do Tribunal Superior Eleitoral"h. Relator o Sena
dor Jutahy Magalhães, que emite parecer favorável. Co
locado em discussão e em votação, é o mesmo aprovado. 
Item 11 -Projeto de _Lei da Câmara n9 17/84, que .. a
crescenta dispositivos à Lei n' 3.807 J60, para dispor 
sobre o segurado que tiver assumido cargo pliblico e per
dido o prazo para continuar contribuindo como Autó
nomo". Relator o Senador Jorge Kalume, que emite pa
recer favorável. Colocado em discussão e votação, é o 
mesmo aprovado, por unanimidade, peta Comissão. 
Item 13 ~Projeto de Lei do Senado n9l02J84, que "dis
põe sobre o abatimento, peta pessoa física, de importân
cias pagas a empregado domésticO, de acordo com a le
gíslãção do Imposto de Renda". Relator o Senador Car~ 
los Lyra, que emite parecer contrário. Colocado em dis
cussão e votação, é o mesmo aprovado~ Item 14-Proje
to de Lei do Senado n9 143/83, que "assegura os benef'í-
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cios da política salarial aos servidores públicos sujeitos 
ao regime da CL T''. Relato_r o Senador Cid Sampaio, 
que emite parecer contrário. Colocado em discussão e 
votação, é o mesmo aprovado. Item 16 -Oficio "S" n9 
025/85, "do Senhor_Governa_dor do Estado de Minas 
Gerais, solicitando a _autod2;ação do Senado Federal 
para contratar operação de empréstimo externo, no va
lor deUS$ 60 milhões, destinado ao Programa de Traba
lho daquele Estado". Relator_o Senador Jorge Kalume, 
que emite parecer favorável, na forma do Projeto e Reso
lução do Senado que apresenta. Colocado em discussão 
e votação, é o mesmo aprovado por unanimidade. Item 
17- Projeto de Lei do Senado n_'i'241/8l, que "modifica 
dispositivos no vigente Código Florestal, para o fim de 
dar destinação específica na parte-da receita obtida com 
a cobrança de ingressos aos visitantes dos Parques Na
cionais". Relator o Senador Albano Franco, que eniite 
parecer favorãvel ao projeto. Colocado em discussão e 
em votação, é aprovado o parecer do Relator. Item 18-
Projeto de Lei da Câmara n' 202/~3. que .. regula o 
exercício da profissão de Motorista, e determina outras 
providências". Rdator o Senador Virgílio Távora, que 
emite parecer favorável, de acordo com a Emenda n' 1-
CS. Colo_c_ado em discussão e votação, é aprovado.Jtem 
19- Projeto de Lei do Senado _n_9 88/85 Complementar, 
que .. introduz alteração na Lei Complementar n9 25(75, 
que estabelece critérío e limite para a fixação da remune
ração dos Vereadores". Relator o Senador Jorge Kalu
me, que emite parecer favorável, nos termos da Sube~ 
menda ao Substitutivo da CCL.Colocado o parecer em 
discussão, usa da palavra o Senador Virgílio Távora, 
para requerer a concessão de vista, sendo deferida pela 
Presidência. Nada mais havendo a tratar, a Presidência, 
antes de encerrar os trabalhos da presente Reunião, de
termina que seja lavrada a presente Ata, a qual, lida, é 
assii~ .. ?a pelo Senhor Presidente. 

16• Reunião Extraordinária, realizada em 18 de setembro 
de 1986 

Às 16:30 horas do dia 18 de setembro de 1985, na Sala 
de Reuniões da Comissão de Finanças, Ala Senador 
Nilo Coelho, presentes os Senhores Senadores Lomanto 
Júnior, Presidente, Gastão MUller, Jorge Kalume, Mar
tins Filho, José Lins, Cesar Cais, Virgílio Távora, Jutahy 
Magalhães, Roberto Campos e Alcides Saldanha. Dei
xam de comparecer os Senhores Senadores João Castelo, 
Helvídio Nunes, Saldanha Derii,-Cid Sampaio, Marcelo 
Miranda, João Calmon, Américo de Souza, Carlos Lyra, 
Albano Franco e Roberto Saturnino, todos por motivo 
justificado. Havendo _núm~9 regimental, o Senhor Pre
sidente declara abertos os trabalhos da presente reunião, 
passando à apreciação dos itf:ns constantes da pãula. dos 
trabalhos. Item 1 - Projeto de Lei do Senado n? 60/82, 
que "acrescenta artigo ao Decreto-lei n' 1.923(82, que 
modifica a- legislação que dispõe sobre o Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS". Relator o 
Senador Martins Filho, emitindo parecer favorável. Co
locado em discussão e em votação, ~ o mesmo aprovado 
por unanimidade. Item 2- Projeto de Lei da Câmara n9 
61/85, que "fiX:a-õS-vã1óreS -de- ietdbu.ição das categorias 
funcionais de Zootecnista e Terapeuta Ocupacional, do 
Grupo Outras Atividades- de Nível Superior a que sere
fere a Lei n9 6.550/78, e dá outras providências". Relator 
Senador Jorge Kalume, que emite parecer favorável. Co
locado em discussão e em votação, é o mesmo aprovado 
por unanimidade. Item 3 - Projeto de Lei da Câmara n' 
287(83, que .. revoga o art. 19 da Lei n' 5.890, de 8-6.;73, 
que alterou a legislação da previdência social". Relator o 
Senador Virgílio Távora, que emite parecer favorável 
Colocado o parecer do Relator em discussão e em vo
tação, é o mesmo aprovãdo por unanimidade. Item 4-
Projeto de Lei do Senado n9 98/83, que .. dispõe sobre a 
remuneração dos diiigentes das Empresas Públicas e So
ciedades de Economia Mista". Relator o Senador 
Virgflio Távora, que emite parecer contrário ao projeto. 
Colocado em discussão, pede a palavra o Senador Cesar 
Cais, tecendo ligeiros comentários acerca de seu posicio~ 
namento favorâvel, concluindo pelo pedido de vista, 
pelo prazo regimenta~ sendo deferido pela Presidência. 
Item 5 - PrOjeto de Lei do Senado n9_230(83 -Com
plementar, que .. revoga a Lei complementar n928, de 18 
de novembro de 1975, e dá outras providências". Relator 
o Senador Virgílio Távora, que emite parecer favorável 
ao projeto. Colocado em discussão e em votação, é o 
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mesmo aprovado por unanimidade. Nada mais havendo 
a tr:itar, a Presidência da Comissão de Finanças determi. 
na seja lavrada a presente ata, a qual, lida, é assinada 
pelo Senhor Presidente. 

17' Reunião Extraordinária, realizada em 19 de setembro 
de 1985 

Às 17:30 horas do dia 19 de setembro de 1985, na-Sala 
de Reuniões _da Comissão de Finanças, Ala Senador 
Nilo Coelho, presentes os Senhores Senadores Lomanto 
Júnior, Presidente, José Uns, Alexandre Costa, Luiz Ca-
valcante, Jutahy Magalhães, Américo de_Souza, Gastão 
MUller, Jorge Kalume e João Calmon. Deix.am de com
parecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
VirgHio Távora, Roberto Campos, João Castelo, Alcides 
Saldanha, Helvídio Nunes, Saldanha Derzi, Cid Sam
paio, Albano Frarico,-Marcelo -Miranda, Martins Filho, 
ç:arlos Lyra e Roberto Saturnino. Havendo nú.rp.er'? re
gimental, o Senhor Presidente declara abertos os traba
lhos, determinando a mim, Luiz Fernando Lapagesse, 
promoVesse a leitura da Ata da l6t. Reunião, Extraordi
nária, dã ·comissão de Finanças, a Qual, lida, é colocada 
em~discussão e em votação, sendo aprovada por unani
midade pelos Senhores Membros da Comissão. Após a 
leitura da Ata, o Senhor Presidente, Senador L_omanto 
Júnior, anuncia a leitura do Item único da Pauta dos tra
balhos: Projeto de Lei do Senado n"' 201/85- Comple
mentar, que "Cria o Estado do Tocantins, e dá outras 

- providências". Relator o Senhor Senador José Uns, que 
anuncia o seu parecer, favorável ao projeto em tela. Co
locado o parecer em discussão e não havendo quem quei
ra usar da palavra, o Senhor Presidente passa à votação, 
sendo colhidos nove votos favoráveis, declarando aPre
sidência a aprovação do Projeto de Lei do Senado n"' 
291/85 -Complementar, pela Comissão de Finanças 
dÕ Senado FederaL Nadã mais--havendo a tratar, antes 
de encerrar os trabalhos da presente reunião, a Presidên~ 
cia determina seja lavrada a presente Ata, a qual, lida, 
será assinada pelo Senhor Presidente. 

18'" Reunião Extraordinária, realizada em 25 de setembro 
de 1985 

Ás 16:30 horas, na Sala de Reuniões da Comissão- de 
FiriRriças- do Senado Federal, Ala Senador Nilo Coelho, 
presentes os Senhores Senadores Lol:nanto Júnioi, Presi
dente; Carlos Lyra, Vice-Presidente; Álvaro Dias, 
Virgílip Távora;-José Uns, Martins Filho, Jutahy Maga
lhães, Jorge Kalume e César Cais, reúne-se a Comissão 
de Firi-ariÇãs dO Senido Fedeial. Deixam de comparecer, 
por motívo justificado, os Senhores Senadores João Cas
telo, Roberto Campos, Helvídio Nunes, Saldanha Derzi, 
Cid Sampaio, Alcides Saldanha, Marcelo Miranda, JoãQ 
Calmon, Américo de Souza, Albano Franco e Roberto 
Saturnino. Havendo_número regimental, o Senhor Sena
dor Lomanto Júnior declara abertos os trabalhos da Co
lnissão, determinand,o a mim, Luiz Fernando Lapagesse, 
Secretário da Comissão, a leitura da. Ata da 17• Reunião, 
a qual, lida, é colocada em discussão e votação, sCndo 
aprovada por unanimidade. Passa-se, na oportunidade, 
à apreciaÇão dos itens constantes da pauta dos trabalhos. 
Item I -Oficio S n"' 34/85, "do Senhor Governador do 
Estado do Paraná, solicitando ao Senado Federal autori
zação para coritratar operação de empréstimo externo, 
np ___ va}Qt_ de USS 63,6 milhões de dólares norte-
americanos, para liquidação de compromissos exter
nos". Relator o Senador Álvaro Dias, que emite parecer 
favorável. Colocado em discussão e em votação, é o mes
mo aprovado por unanimidade. Item 2- Projeto de Lei 
do Senado n"' 257/81, que "-dispõe sobre a situação do 
s~rvidor habilitado no mesmo concurso público, e d~_ ou
tras providências". Relator o Senador Jutahy Ma&a
lhães, que emite parecer contrário. -Colocado em discus
são e votação, -ê o mesmo aprovado por unanimidade. 
Item 3 - Projeto de Lei da Câmara n' 30/85, que "dis
põe Sobre a criação de cargos no Quadro Permanente da 
Secretaria do Tribunal Regionill do Trabalho da 12'" Re
gião-, e-ôá outras providências". Relator o Senador Ju
tahy Magalhães, que emite pareCer favorável. Colocado 
em discussão e em votação, é o mesmo aprovado por 
unanimidade. Item 4 - Projeto de Lei da Câmara n"' 
I 10/84, que "assegura aos beneficiários do empregado 
não optante pelo regime do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço, quando de sua morte, a indenízação 
prevista no ari. 477 da Consolidação das Leis do Traba-
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lho, aprovada pelo DL 5.452/43". Relator o Senhor Se
nador Martins Filho, que emite parecer favorável ao 
processado. Colocado em discussão e em votação, é o 
mesmo aprovado por urianimidade. A Presidência co
munica aos senhores membros da Comissão de Finanças 
que promoverâ a redistribuição do PLC 06(84, que .. li
mita a contratação de empréstimos pelos Prefeitos Mu
nicipais, e dã outras providências" ao Senhor Senador 
Albano Franco, o que é feito a seguir. Nada mais haven
do a tratar, o Senhor Presidente, antes de declarar encer
rados os trabalhos da presente Reunião, determina a 
mim, Luiz Fernando LapagesSe, Secretário da Comissão 
de Finanças, lavrasse a presente Ata, a qual, lida, será as
sinada pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES 

8f Reunião, realizada em 14 de açosto de 1985 

Às_ onze ~oras, do dia quatorze de agosto de mil nove
centOs e oitenta e cinco, na Sala de Reuniões da Comis
são, na Ala Senador Nilo Coelho, sob a Presidência do 
Senhor Senador Saldanha Derzi, 2"'-Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência, presentes os Senhores Senado
res Aloysio Chaves, Jutahy Magalhães, Jorge Kalume, 
Severo Gomes, Nelson Carneiro, Milton Cabral, Louri
var Baptista, Luiz Viana,- João Calmon e Itamar Franco, 
reúne-se a Comissão de Relações ExteriOres. 

Deix.am de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Virgílio Távora, Amaral PeixotO, Cid 
Sampaio, Fábio Lucena, Aderbal Jurema e Albano 
Franco. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente de
clara abertos os trabalhos, dispensando a leitura da Ata 
da_reunião_antetjor, que é- dada por aprovada. Passando 
a apreciação das matérias constantes da pauta, sendo 
apreciados os pareceres sobre as seguintes proposições: 
01) Projeto de Decreto Legislativo n"' 3, de 1985, que ••a
prova o tex.to da Convenção Destinada a Evitar a Dupla 
Tributação e Prevenir a Evasão Fisçal em Matéria de 
Impostos ·sobre a Renda, entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República das Fili
pinas, celebrado em Brasília a 29 de setembro de 1983". 
Relator: Senador Milton Cãbral. Parecer: favorável. 
Não havendo discussão, -ê o mesmo submetido a vo
tação, sendo aprovado por unanimidade. 02) Projeto de 
Decreto Legislativo n9 4, de 1985, que "aprova o texto 
do Acordo de Cooperação na Ãrea de E;nergia Nuclear 
para fins pacíficos entre o Governo da República Fede-
rativa do Br-asil e o Governo da. República da Venezuela, 
concluído em Caracas, a "30 de novembro de 1983". Re
lator: Senador Severo Gomes. Parecer: favorável. Não 
havendo discussão, é o mesmo submetido à votação, sen
do aprovado por unanimidade. 03) Projeto de Decreto 
Legislativo n9 _8, de 1984, que .. aprova o texto do Acordo 
de Cooperação no-CamPo dos Usos Pacfficos da Energia 
Nuclear entre o_Gover_no da República Federativa do 
Brasil e o Goverq_o da Espanha, celebrado em BrasOia, a 
12 de maio de 1983". Relator: Senador Itamar Franco. 
Parecer: favorável, na forma da Emenda o<? 01-CRE, que 
oferece. Colocado em discussão, usa da palavra o Senhor 
Senador_ Aloysio Chaves, que discorre acerca da emenda 
apresentada pelo relator, Senador Itamar Franco, 
lembrando que, essa matéiiã";objeto de conteúdo dare
ferida emenda, já foi amplamente discutida no âmbito da 
Comissão de Relações Exteriores, bem como, na Comis-
são de ÇonstítuiÇão e Justiça, tendo após prolonga~o__de
bate, cbega_ndo a um_ acordo para inserir uma clãllsuíã 
que ressalva a competência originária do Congresso Na
c;:io_naJ, para examinar, ratificar e aprovar ou não, alte
rações substanciais que fosseni intiõduzidas nesses Acor-

- dos ou Convenções e não, simplesmente, atas de- eXC:~ 
cução de natureza administr_ativa.. Pois, assim proceden
do, criar-se-ia entrave muitO grande, não só ao Minis
tério das Relações Exteriores, c_omo também, a toda a 
administração pUblica federaL Prosseguindo, Sua Exce-. 
lên9ia_acrescenta que no caso em questão, apesar daam
plitude da emenda sugerida, considera-a pertinente, pois 
explicita falhas contidas _na redação da cláusula IOf. do 
Acordo. Entretanto, se fosse a Comissão adotá~la como 
urn~ emenda de carátet: g.~al, para inserir em todos os 
Tratados, Acordos o_u_ Convenções, teria restrições, pelas 
raZõeS ãduzidas. Usa ainda da palavra, o Senhor Sena~ 
dor Itamar Franco, justificando a emenda sugerida, diz 
que o o_bjetivo da--riiesina, é fazer com que o SCnado Fe-
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dera!, fique sempre atento, para que não ocorram alte
rações à revelia do Poder Legislativo, reportando Sua 
Excelência ao Acordo Nuclear Brasil-Alemanha, acres
centando, que neste, muitos mistêrios o cercavam, sem o 
conhecimento devido do-Congresso Nacional, Encerra
da a discussão e subemetido à votação o parecer, é o 
mesmo aprovado por unanimfdade. 04) Projeto de De
creto Legislativo n~' IS de 1984, que "aprova os textos da 
Convenção nl' 140 e áa Recomendação_ nl' 148, referentes 
a "licença remunerada para estudos, adotadas na 59• 
Sessão da Conferência Internacional do Trabalho, dã: 
OrganizaÇão- Internaclorial do Trabalho, realizada em 
Genebra, em junho de 1974". Relator:. Senador Amaral 
Peixoto. Parecer: contrário ao projeto. Anunciado o pa
recer, o Senhor Presidente esclarec;e, que o mesmo já fora 
apresentado em reunião __ anterior, tendo na oportunida
de, solicitado _vistas da matéria, -o Senhor Senad_or Ita
mar Franco, havendo Sua Excelência devolvido o mes
mo, apresentando voto em separado, concluindo por di
ligência ao Poder_ Executivo~ Des-sa forma, seriam sub
metidos à discussão e votação o parecer apresentado 
pelo relator e o voto em separado. Não havendo quem 
queiTa faZe-r-uso da palavra para disc4tir, passa-se à vo
tação, e à Comissão, por maioria de vOtos, rejçita o pare
cer apresentado pelo Senhor Senador Amaral Peixoto, 
acolhendo o voto aP.resentado pelo Sen~or Senador Ita
mar Franco, que passa a Constituir-ó parecerlda Comis
são, com voto vencido em separado do Senador Amaral 
Peixoto. 05) Projeto de Lei do Senado n" 365, de 1981, 
que "determina que o Poder Executivo exija das repre
sentações diplomáticas estrangeiras o cumprimento da 
legislação trabalhista". Relator: Senador Nelson Carnei
ro. Parecer: favorável, na forma da Emenda n" 01-CRE, 
que oferece. Animchido o parecer, o Senhor Presidente 
esclarece que o mesmo jâ fora apresentado anteriormen
te, quando foi solicitado _vistas ao Senhor Senador Aloy
sio Chaves, havendo Sua Excelência devolvido-o, apre
sentando voto em separado, que conclui pela rejeição do 
Projeto. Dessa forma, coloca em discussão o parecer e o 
voto apresentado pelo Senador Aloysio Chaves, a quem 
concede a palavra, para discutir. Cõm a pil.lavra, o Se
nhor Senador Aloysio Chaves, justifiCando a apresen
tação de seu voto, contrário ao projeto, afirrria que a m-a
téria connita com os diversos diplomas legais internacio
nais que o Brasil incorporou aos seus direitos interilos e
contraria pressupostos básicos das relações interesta
duais e da convivência entre os Estados. Prosseguindo, 
Sua Excelência- diz que após exame acurado, emitiU O "Seu-
voto, tendo distribuído anteriormente à discussão da 
matéiiil. a todos os membros da Comissão, para estudos, 
pois; entende que o projeto contraríarâ, se aproVado, o 
Direito Internaciona' Público. Conflitarâ com os interes
ses nacionais em manter" as mais amistosas relações com 
os Estados com os quais- estabelecemos negociações, e 
que, ensejará graves prejuízos- às"- representaÇões diplo
máticas brasileiras e agências consulares nos estados_ 
onde estão acreditadas, ou as que recebem respectiva
mente, enfim, quebrará todo o princípio da reciprocida
de que o Brasil vem mantendo. Concluindo, salienta que 
o projeto é inoportuno, assim como, sua inconveniência 
está na proporção dos problemas que criará à convivên
cia do Brasil com outros Estados, razão pela qual é con
trário ao mesmo. ·continuando a discussão, usa da pala
vra o Senhor Senador Itamar Franco, chamando a 
atenção da ComissãO, para o pãrecer "apresentado pelo 
Senhor Senador Nelson Canteiro, salientando que Sua 
Excelência, após tecer várias considerações acerca do 
projeto, considerou sua conveniênCia, propondo para 
seu prosseguimento, uma emenda, a qual tem por esco
po, o respeito consoante às normas de Direito Interna
cional e o princíPio da reciprocidade. E após enumerar 
vários casos jâ ocorridos nas representações diplomáti
cas, envolvendo causas trabalhistas, sugere um melhor 
exame dos Senhores Senadores, aos aspectos positivos 
da proposiçãO, a fim de que se acolha o parecer apresen
tado pelo Relator. Ainda em discussão, o Senhor Sena
dor Milton Cabral, s1.igerC qUe a ComisSão deveria apro
var o parecer, até mesmo, no intuitO de se prO"VõCaf adiS.:
cussão em torno do assunto, mesmo porque,jâ houve ca- _ 
sos em que não foi respeitado o Tratado de Viena, nessas 
relações trabalhistas nas representações diplomáticas. 
Encerrada a discussão, são submetídos a votação o pare
cer apresentado pelo Senhor Senador Nels~n Carneiro, e 
o voto apresentado pelo Senhor Senador Aloysio Cha-
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ves, e a Comissão; por maioria de votos, rejeita o parecer 
apresentado pelo relator, acolhendo o _voto_ do_ Senhor 
Senador Aloysi_o Chave~. que passa a constituir _o_ pare
cer da Comissão_, com voto vencido do_Senhor Senador 
Itamar Franco e do Senhor Senador Nelson Carneiro, na 
forma do voto em separado. 06) Projeto de Decreto Le
gislativo n" 7,_de 1985, que "aprova o texto da Recomen
dação n9 131, referente à aposentadoria por invalidez e 
por velhice e pensões por morte", adotada na 51• Sessão 
da Conferência Internacional do Trabalho, realizada em 
Genebra, em junho de 1967". Relato'(': Senador Lourival 
~aptista._ Parecer: por audiência·_-a() Poder_ Executivo. 
Não havendo discussão, -é o mesmO subrrletido a vo
tação, sendo aprovado por unanimidade. Esgotadas as 
matérias con~tantes da pauta, e nada maís havendo a tra
tar, é encerrada a reunião, lavrando t:U, Paulo Roberto 
Almeida Campos, Assistente da Comissão a presente 
Ata, que lida e aprovada serâ assinada pelo Senhor Pre
sidente. 

9• Reunião, realizada em 21 de agosto de 1985 

As onze horas do dia vinte de agosto de mil novecen
tos r; oitenta e cinco, na Sala de Reuniões d"! Comissão, 
na Ala Senador Nilo Coelho, sob a Presidência do Se~ 
nhor Senador Cid Sampaio, presentes os Senhores Sena
dores Lourival Baptista, Jorge Kalume, Nelson Carnei
ro, Severo Gomes, Jutahy Magalhães, Saldanha Derzi, 
Carlos Lyra, Virgílio Távora e Aderbal Jurema, reúne-se 
a Comissão de._Relações Exteriores. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Aloysio Chaves, Amaral Peixoto, Ita
mar Franco, Fábio Lucena, Milton Cabral e Albano 
Franco. 

-Havendo número regimental, Q Senhor Presidente de
clara abertos os trabalhos, com a dispensa da leitura da 
Ata da reunião anterior, que é dada por aprovada. Pros
segu-indo, Sua Excelência Comunica que a presente reu
nião destina-se a ouvir a exposição que fará o Senhor Jo
sué de Souza Montello, indicado para exercer a função 
de ~mbai_xador do -~!asil junto à_~N_ESCO, ace_rca_da_ 

- missão que desempenhará, assim como a apreciação das 
demais matéria~ co~s~a~tes ~a_ pa~~a. __ I?ess!J._fo~ma, es
tando presente O expÕsitor, Sua Excelência concede-lhe a 
palavra, para sua fala. Encerrada a exposição, o Senhor 
Pr_~si~ent~-d~~~!'.l!!-il}_<! _que_ a reunião torne-se secreta, 
para deliberar sobre a Mensagem nt:> 176, de I985,_do Se~ 
nhor Presiden~e da República, submetendo_ à aprovação 
do Senado Federal a escolha do académico Josué de 
S(!l:J.ZS __ M_C?I!_~l_l_Q__p_ara exercer ~--função _de_ E~baixador 
do Brasil junto à Organização das Nações Unidas para a 
Educação, Ciêriciã e CUltura. Relator: Senador_Luiz Via
na. Reaberta a reunião em caráter público, o Senhor Pre
sidente concede a palavra ao SerihOrSenador SeverO Go
mes, que emite parecer favorável ao Projeto de Decreto 
Legislativo nt:> II, de 1985, que "aprova o texto do Con
vênio Internacional do Café de 1983, concluído em Lon
dres a 16 de setembro de 1982". Não há debates, e a Co
missão, por unanimidade, aprova o parecer do Relator. 
Face ao adiantado da hora, fica- adíadil. a apreciaçãO 
sobre o Projeto de Decretq Legislativo n" 16, de I 984, 
que foi incluído em pauta para os fins do disposto nO ar
tigo 164, item II, § 2", do Regimento Interno. 

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 
as~Q_açla pelo :?_enh~r P~~iden~~. ind_9 à publicação, jun
tamente com o apanhamento taquigráfico da exposição, 
por determinação de Sua Excelência. - --- -

ANEXO À ATA DA 9•REUNIÃODA COMES
SÃO DE RELAÇOES EXTERIORES, REALEZA
DA EM 21 DE AGOSTO DE 1985, ÀS ll:OO HO
RAS, REFERENTE À EXPOSIÇÃO DO ACADEC 
MECO JOSUE DE SOUZA MONTELLO, QUE 
SLl'UBLlCA DEVIDAMENTE AUTORIZADO 
PELO SENHOR PRESIDENTE. 

Presidente: Senador Cid Sampaio 
{9M V ice-Presidente: Senador Virgflio Távora 
21!-Vice-Presidente: Senador Saldanha Derzi 
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O SR. PRESIDENTE (Cid Sampaio)- Havendo nú
mero regimental, declaro aberto os trabalhos da Comis
são de Relações Exteriores. 

-Convido o Excelentíssimo Embaixador Josué de Sou
za Montello para participar da Mesa. 

Tem a palavra o Sr. Relator, Senador Luiz Viana. 

O SR. RELATOR (Luiz Viana} --Sr. Presidente, es
tando presente o Dr. Josué de Souza Montello, s-olicito a 
V. Ex' que desse a palavra, inicialmente, ao depoente, 
para que fizesse a exposição que julgar conveniente sobre 
o posto para o qual foi indicado. Depois farei a leitura 
do relatório sobre a Mensagem presidencial. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sampaio)- Tem a pala
vra o Si. Embaixador Josué de Souza Montello. 

O SR. JOSUI!: DE SOUZA MONTELLO- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, agradeço a V. Ex•s a oportuni-
dade de vir aqui para falar sobre um tema que, na ver~ 
dade,_ é uma preocupação de toda minha vida. 

Sabemos que cada um de nós segue a estrada que pas
sou na sua aldeia. A estrada que passou na minha 
província desde cedo me trouxe até aqui, com os mesmos 
problemas, as mesmas preocupações, de tal maneira que 
certos postos, que são colocados no meu caminho, cor
respondem, precisamente, àquela linha que eu trouxe da 
minha província. 

Imaginem, V. Ex•s que, na faixa de 13, 14 anos, se me 
permitem esta rápida digressão pessoal, eu atravessava a 
Praça João Lisboa, sobraçando os meus livros, aluno do 
Liceu Maranhense, quando um velho mestre, Antônio 
Lopes da Cunha, me chamou: "Josué, você precisa co
meçar a publicar alguma coisa no jornal e eu quero que 
você escreva um artigo, agora, para a edição de domin
go, sobre educação". 

Imaginem, V. Ex:•s que eu de educação, naquele).em~ 
po, só entendia a minha própria educação, aquilo que es
tava na minha formação pessoal. Mas eu fuí para caSa C 
vi, realmente, no domingo, e isso é extremamente impor
tante para o escritor, pela primeira vez, eu vi o meu 
nome em letra de forma, assinando um artigo sobre edu-
c:;tção. . 

O tempo passa, venho para o Rio de Janeiro e aqui, 
para firmar, realizar a minha vida, numa época em que 
jã_ _bavi_a o sistema -de mérito implantado no_ serviço 
póblJco, eu vou ao DASP, que nesse tempo funcionava 
na Ponta do Calabouço, sob a direção de um diplomata, 
e procuro saber qual era o emprego que eu poderia ter, a 
prova a que eu poderia submeter-me. Informaram-me: 
"Aqui há um concurso para técnico de educação". Eu 
perguntei: .. Técnico de educação?". Disseram-me:··~". 
Li o programa, o prazo que eu tinha; havia defesa de tese 
e prova escrita sobre matéria específica. Estava, naquele 
mes_mq dia, a i_nscrever-se o então Padre Helder Câmara. 
Bem podem imaginar V-. Ex•s o que se passava comigo, 
eu, aos 18 anos, ao me ver reunido naquele grupo em que 
jã_ havia pessoas de nome nacional, eu ali presente para 
fazer com eles aquele concurso. Fiz o concurso, mas a 
vida vai urdindo os nossos caminhos; muitas vezes nós 
presumimos que somos nós que construímos o nosso 
destino, mas na verdade é o nosso destino que nos cons
trói; ele cria tais condições que nós, repentinamente, nos 
vemos em situações inesperadas. 

Faço_ o meu concurso, com 400 e tantos candidatos. 
Passaram apenas 22 e me vi aprovado como ''benjamim" 
da turma e, com minha tese de concurso, a esse tempo, 
examiflada por aqueles que, para usar a expressão de ho
je, eram os "cobras" do momento, e que eram: Fernando 
Azevedo, Lourenço Filho e o Prefessor Almeida Júnior. 
As mais ·eminentes figuras da educação. 

Agora vejam V. Ex•s como os caminhos da vida se vão 
traçando de tal maneira que a gente pensa que se conduz 
e ê r~l1J1ente _emp!J.rrado._Ey. defçndi a rninbatese, eu, 
evidentemente com_aquele, desembaraço que a gente tem 
quando ainda não chegou aos 20 anos. Quando acabo a 
defesa de tese, naquele silêncio, ouço umas palmas, mas 
umas palmas com uma característica curiosa, ou seja, 
palmas femininas. V. Ex•s sabem que as palmas masculi
nas são_ mais· vibrantes e as palmas femininas são mais 
moderadas. Olho para trás, para ver de quem partiam es
sas palmas e vejo essa coisa extraordinária, a minha pri
meira professora. Aquela que me recebeu, à porta do jar
ditn __ de_ inf!lncj~_._<mJ. S~Q_L_qís, Q. Cc;lin~ NiDI~, que tinha 
ido à procura do Professor Lourenço Filho e, ao saber 
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que eu estava sendo argliido na minha tese, ficou por trâs 
de mim; aquele aplauso que eu tive. naquele instante, 
veio da minha primeira professora. Isso determinou para 
mim o caminho de técnico de educação. 

Mais adiante, num entrevera surgido na Universidade 
Federal do Maranhão, uma crise terrível, os professores 
divididos, o atual Presidente da República, o Sr. José 
Sarney e o Ministro ·Jarbas Passarinho me fazem um 
apelo para que eu fosse levar ali, com a autoridade da 
minha simplicidade, um projeto de conciliação. Esse 
projeto de conciliação eu o levei por instinto e por amor 
à minha Terra. O resultado é que eu pude, primeiro, 
numa época de autoritarismo claro e evidente, COJ;Ilandar 
uma universidade sem um só conflito estudantil e pude 
mesmo, em certa hora, realizar uma coisa dramâtica. O 
meu prezado e fraterno amigo Afonso Arinos, glória 
desta Casa, depois de ter concluido o seu mandato como 
Senador da República, é chamado por mim, como reitor, 
para que proferisse uma conferência. Afonso Arinos es
tava numa fase depressiva terrível, que ele próprio conta 
em suas memórias, em que houve um momento em que 
ele teve que chaínar um amigo para lhe entregar o seu re
vólver. Afonso Arinos é chamado por mim e eu o coloco 
defronte de um auditório com ct;:rca de 1.000 estudantes 
e faço esta declaração: "Meus jovens amigos, os Srs. têm 
o direito de perguntar o que quiseram e o Sr:. Senador 
Afonso Arinos tem o direito de dizer o que quiser". 

Criou-se uma atrilõsfera de tal ordem entre esses estu
dantes e aquele orador que eu testemunhei- e isso real
mente ainda hoje me comove- a gradativa ressurreição 
de Afonso A ri nos. Chegara ele ali um homem combalido 
e saíra, outra criatura porque lhe faltava, realmente, um 
auditório. Um auditório com.o aquele que eu tinha pro
porcionado com a plena liberdade de dizer o que quises
se. 

Isso tudo fez de mim um Reitor sem problemas, du
rante toda a minha atuaçào. Deixei a universidade abso
lutamente em paz. 

Pois bem, hoje sou convocado pelo Excelentíssimo Se
nhor Presidente da República para uma outra função 
que se ajusta, precisamente, a tudo quanto tenho feito na 
vida, desde o educador que madrugou em mim, aos 13 
ou 14 anos, com aquele primeiro artigo publicado, até o 
último livro que publiquei; do alto desses 98 degraus, 
que são os 98livros que publiquei até hoje, nada mais te
nho feito do que procurar servir à cultura do meu País. 

Sou chamado para um cenário que me é familiar, o ce
nário da Fr.ança, um cenário que naturalmente me hon
ra, mas, de certo modo, não me intimida, porque tenho, 
durante toda a vida, o convívio com seus autores, com 
seus valores intelectuais e comas tes~ fu.n_da.tru:ntais que 
se defendem na UNESCO. 

Quais as teses fundamentais-defendidas na UNESCO? 
Nós homens, seres humanos, sabemos, pelas nossas re
flexões, que em nós, realmente- isso é preciso dizer até 
mesmo tendo a concordância dos. agnósticos, dos ateus 
mais empedernidos~ há algo indicativo de uma cente
lha divina. O sentido da bondade._e o 9a beleza, realmen
te, esses dois sentimentos, na ordem individual, são de 
tal natureza que eles nos dão a compreensão de que há 
em nós algo superior e que nos leva para um plano mais 
alto. Mas há um outro plano que nos conduz a um ideal 
coletivo, a inscrição inspirã-dora da UNESCO, aquela 
frase epigrãfica que está na entrada da sua justificã.ção: 
"As guerras nascem no espírito d_o homem, é preciso que 
do espírito _do homem surjam os alicerces da paz"._ 

A paz é o sentimento quedá ao homem, em coletivida
de, a idéia dessa centelha divina que encontramos na 
bondade e na perfeição, no plano da arte~ 

Este é o norte, o espírito que-dirige a: UNESCO. A 
UNESCO está c_ompletando, este ano 40 anos.~ preciso 
que indaguemos se a UNESCO é apenas uma-invenção, 
de 1945, de depois da guerra, ou se ela corresponde a um 
projeto que acompanha o h_omem na sua evolução. A 
UNESCO tem a sua pré-história_ e esta ê o Instituto de 
Cooperação Intelectual. Esse Instituto, da antiga Liga 
das Nações, já procurava encontrar certos meios de con
duzir o homem, não para o litígio, mas para uma com
preensão harmônica no plano das inteligências superio
res. E é preciso destacar, e faço aqui de certa maneira 
lembrando-me bem do meu fraterno amigo; o Sr. Sena
dor Luiz Viana, é preciso lembrar aqui uma figura, que ê 
a do Professor Miguel Osório de Almeida. 
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Gostaria de fazer uma_ referência especial a este ho
mem, hoje esquecido, mas que foi lembrado, aproxima
damente há uns 15 dias, pelo Professor Leite Lopes, 
n l:l_I!!a conferência sobre a_ importância de Miguel Osório 
de Almeida no plano da ciê11cia brasileira. E. o represen
tante dQ Brasil, é a figura brasileira que está à frente des
se Instituto, por ocasião da guerra. Quando a guerra 
edode, a de 1939, Miguel Osório de Almeida vem para o 
Brasil, mas daí a 4, 5 meses ele volta para Paris e aí de
sempenha uma função realmente excepcional, esquecida, 
mas que está num livro dele, chamado "Ambiente de 
Guerra na Europa". 

Esse é livro é um testemunho, na ordem histórica, da 
participação de uma grande figura da ciência brasileira 
no plano internacional. Esse homem, um brasileiro, pela 
função que exercia, não Se limita a escrever cartas .que fi
caram nos arquivos das mais eminentes figuras da inteli
gência universal, naquele tempo, mas também faz pro
nunciamentos pelo rádio, pelas universidades, com a 
pregação daquele espírito liberal que seria, realmente o 
fecho da guerra. Aquele homem, em Paris, é um desafio. 

De vez em quando há nesse relato, Srs. Senadores, 
para amenizar um pouco esta exposição, há uma e outra 
coisa· curi-osa que convém lembrar aqui:- Por exemplo, 

-num- m-omento em que soaram as sirenes avisando as 
pessoas para correrem para os abrig-os· antiaéreos, vou 
·cantar um episódio que traz em si também uma lição. 
Quando Miguel Osório de Almeida corria para o abrigo, 
um senhor, hóspede do seu mesmo hotel, sexagenario, 
tranqUilo, safa e ficava a passear pela calçada. Então, lhe 
diz. Miguel Osório de Almeida: "Mas, meu senhor por 
que não se dirige para o abrigo antiaéreo?". Diz ele: 
... Meu amigo, em Paris há dois milhões de pardais. Nun
ca um me sujou, nestes 60 anos. Como é qUe uma bomba 
dessas vai cair em cima de mim?". Isso deixava esse ho
mem sereno.--

Mas Miguel Osório de Almeida, esse temperamento 
realmente de grande homem, de ciência, é uma figura, 
-realmente, simbólica. 

No dia de hoje, quando repassamos as grandes figuras 
do País, fiquei satisfeito de ver o Professor Leite Lopes, 
fazendo-lhe justiça, coincidente com o discurso do Sr. 
Sen_ador Luiz Viana Filho, na Academia, que foi o seu 
sucessor. Eu gostaria de prestar esta homenagem aos que 
me precederam no espírito da UNESCO e o grande bra
síleiro de quem eu tive também a oportunidade de ser 
amigo, 

A pregação_da UNESCO é centrada ~oda ela na idéia 
de Paz. Nessa idéia, c_onstruíu-se toda a linha de trabalho 
da UNESCO. 

A primeira linha de trabalho ê a linha relativa à edu
cação, Traçou-se uma outra linha relativa à cultura e ê 
então que surge Huxley, biólogo, propondo uma outra 
línhã, a linha -da dêhcia. 

O que é a cultura? Recordo-mede ter assistido, na As
sembféía Francesa, a uma defesa feita por uma das gran
des figuras do tempo que defendia as verbas do seu mi
nisté-rio. Grande romancista, grande ensaísta, à Certa al
tura, ele propõe esta defiriição para os dois tipos de cul
tura que dividem o mundo contemporâneo. Dizia ele: 
"Há uma cultura soviética, de formação soviética e há 
uma cultura de formação democrática. E qual é a dife~ 
rença? Oiiia ele: "A diferença é simples, a cultura sovié
tica é a cultura para todos. A cultura democrática é a 
cultura pãra cada um". 

Quer dizer, nesta distinção tivemos os caminhos que 
ainda hoje nos orientam. Evidententemente, com a sua 
impregnação democrática, a preocupação da UNESCO 
é precisamente servir a essa cultura para todos. Essa cul
tura para todos, evidentemente, ela quando se coloca no 
plano da UNESCO, estabelece uma dicotomia que, do 
ponto de vista da arrumação intelectual, nos parece me
recer um peqUeno reparo. Quando estabelecemos uma 
distinção entre a cultura e a. ciência, colocando-as em ter
mos de_complementariedade, evidentemente, é como se a 
ciêpcia nãq participasse da cultura. 

O ou_tro l_ado seria, necessariamente, colocar a arte, a 
ciêf!Cia e a tecnologia; porque teríamoS, com á arte, o 
espírito de criação do homem; com a ciência, o espírito 
de__investigação do homem; e com a tecnologia, a conci
tiação do espírito de criação e do espírito de inVesti
gação, queseencotram na tecnologia. Essas seriam, nor
malmente, a distribuição ideal, mas, evidentemente, as 
instituições obedecem às suas tradições. 
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Assim, tivemos aqui, no Brasil.,. em certa época, a 
Biblioteca Nacional definida com dois termos que sere
peliam, ou seja, era a Biblioteca Nacional e Pública do 
Rio de Janeiro. A Biblioteca Nacional é uma coisa, nela 

-O livro existe para ser preservado, guardado. Na Biblio-
teca Pública, o livro existe para ser consumido, gasto, 
usado e utilizado. Então, essas duas expressões se aco
modam, harmonicamente, embora possamos admitir 
que, julgando de uma maneira objetiva, as expressões 
não são conciliáveis. 

No caso da UNESCO, o problema da cultura e da 
ciência, as expressaes não se repelem. Digo, para meu 
gosto pessoal, para minha arrumação mental, teríamos 
que estabelecer arte-ciência, mas a cultura também tem, 
ao longo da vida, uma conceituação que também nos 
permite arrumá-la, harmonicamente, na expressão da 
UNESCO. 

O que é cultura? Cultura é tudo aquilo que o homem 
criou compondo um mundo que se associa ao mundo da 
natureza. Tudo aquilo que o homem inventa, cria, que 
representa os elementos naturais, esse mundo que exis~e 
ao lado do mundo naturaL Pois Oem, a cultura, evidente
mente nos leva necessariamente a uma outra expressão. 

E eu gostaria de pedir a atenção de_ V. Ex's para um 
velho livro do Padre Leonel Franca chamado: _"A Crise 
do Nosso Tempo". Nesse livro, que é realmente substan
cial, ele reexamina as duas expressões e diz que: 

·~A cultura. segundo Spengler, seria o acúmulo 
de tudo aquilo que o homem criou. A Civilização, 
seria a utilização de tudo aquilo que constitui a cul
tura." 

Eu tenho, pessoalmente uma proposição diferente. Eu 
gostaria de examinar o problema de um outro ângulo. 
Uma coisa nós sabemos é a Cultura romana, outra coisa 
é a Cultura americana, outra é a Cultura francesa. Ago
ra, uma coisa é a civilização americana e outra é a civili
zação romana. O elemento que me parece consubstancial 
aí, modificando a palavra, é apenas isto: a cultura, mais 
a política, no seu alto seritido, sobretudo a política impe
rial, é que dá a civílizaçãá, que é o dinamismo da cultura. 
Então a civilização americana é a cultura americana di
namizada por propósitos objetivos. Quer dizer, são esses 
propósitos que realmente a dinamizam. 

Um fator novo que transforma a cultura em civili
zação _é a -política: Isto é, realmente, para mim, uma vi
são pessoal, mas me parece certa no plano das reflexões 
necessárias. Evidentemente não se trata senão de uma 
pequena reflexão marginal, não é a descoberta da pólvo
ra, é apenas uma contribuição que todos nós vamQS_fa
zendo ao longo da vida. 

Ora, no caso da UNESCO, ela sempre colocou os seus 
problemas em função daquela idéia norteadora que é a 
idéia da paz. A paz é a grande inspiradora. Há uma cena, 
na vida de Dante, de que me recordo neste momento.~ 
Dante batendo à porta de um convento: quando o pior 
aparece e lhe pergunta o que quer, ele lhe diz: "Ando à 
procura da paz". Mas essa paz pessoal, essa paz indivi
dual, não é a paz que se busca numa instituição como a 
UNESCO; a paz que se busca numa institUição como a 
UNESCO é aquela concordância de gerações e sobretu
do no mesmo tempo. Do contrário, nós não asSistiría
mos àquilo a que estamos assistindo, de ver, por exem
plo, dois países que pertencem à UNESCO, o Irã e o Ira
que guerreando há cinco anos. Quer dizer, a guerra par
ticipa da condição humana. Eu, às vezes, fico em dúvida 
se ela apenas nasce no espírito humano, tal como estã, na 
expressão epigráfica da UNESCO ou se ela é algo muito 
mais profundo que está participando da nossa condição. 
A nossa condição que tem de ser aprimorada ao longo 
do tempo para que nós possamos transformar a paz, em 
vez de um ideal, apenas, às vezes numa mensagem, -até 
mesmo numa evangelização, quase que numa catequese, 
em vez disso a paz tem que ser essencialmente um pro
grama. t. o que me parece que faltou à UNESCO, nas 
suas origens, transformar o seu ideal num programa de 
aplicação lmt!diata._Porque nós sabemos que a paz não é 
apenas a pregação que se há de fazer _na escola, na con
versa com os homens da ciência, com os artistas; não é 
apenas a .. pomba da paz" de Picasso. Não! A paz é um 
programa, e um programa político. Este é que é o 
problema realmente fundamental. 

Ora, a própria UNESCO, ao longo dos seus quarenta 
anos, tem realmente estado, em vârias frentes, no sentido 



3768 Quarta-feira 2 DIÁRIODO CONG!l,ESSO NACIONAl- (Seção II)_ 

doutor, ele não poderia, absolutamente, encontrar, .nos 
seus livros de estudo, nada, nada sobre a AIOS, que ê 
uma doença que estâ inquietando o mundo; pOrque esse 
saber novo extrapolou daqueles livros que estão nas uni
versidades. Acho mesmo que a universidade deve ser a 
grande agência do saber permanente, e, nós, criarmos 
um quarto grau que seja a atualização permanente do 
conhecimento humano, porque esse conhecimento se 
acelera de tal maneira, ê tão instantâneo que difiCilmente 
nós poderemos acompanhá-lo, e sobretudo o professor, 
que é aquele traço de união de gerações sucessivas. 

de procurar soluções objetivas- para o problema da paz. 
Como não há de nos inquietar o problema da paz, se a 
própria UNESCO, publicou livro recentemente, que Se 
chama "A Guerra ou a Paz", com alguns dados que ao 
invés de nos tranqUilizar nos assusta? Por exemplo: "cor
responde a cada ser humano, neste momento, no plane-
ta, incluindo as crianças, três toneladas deTNT" A cada 
ser humano, três toneladas- são os dados da UNES
CO. Aquilo que é empregado na compra de armamentos 
convencionais, por minuto, corresponde :a um milhão de 
dólares. Quer dizer, tudo isto nos aflige, evidentemente, 
tudo isto nos assusta. Mas a UNESCO ainda não mos-
trou o caminho que deve ser 0 caminho exeqUível para O que é educação? f: a transmissão de experiência de 
que nós saiamos dessa posição. f: certo que as guerras, uma geração à geração que está despontando. 
no começo, sacrificam 05 soldados, e, numa outra fase, A UNESCO, recentemente- o recentemente ê uma 
sacrificam os soldados~ 05 civis. Mas_ a guerra moderna, maneira também de dizer há alguns anos-, procurou 
sacrifica tudo. É aquela guerra total, com que sonhava ampliar o seu quadro de trabalhos pela presença de ele-
Landerdolf. Essa guerra total é que ralmente nos inquie- mentes novoS;n:o plano da cultura. Por exemplo, a ques-
tu. _ t.ão das Ciêu_ci_a__Soclais, que estava apenas colocada de 

Ora, todo 0 programa da UNESCO, há quarenta-- ---uma ma-rrelrã--am:ilar no programa da UNESCO, as 
anos, é uma pregação pela paz. E uma pregação com Ciências Sociais passam a ter uma importância significa-
vários sentidos a preservação dos bens culturais, que é tiva. E se multiplicam os congressos, os comitês, as aju-
uma bandeira tão esplendidamente empunhada por um ~~~~c~~~sur:~~t~~ plano das Ciências SociaEf; ao lado das 
patrício nosso, o Prof. Paulo Carneiro, que foi encarre-
gado de salYar, por ocasião da Represa de Assuã, aque- Agora, muito importante também é o problema da co-
les monumentos que seriam destruídos pelas suas águas. municação ou da informação, aquilo que a UNESCO 
O nosso Prof. Paulo CarneirO, realizou esse programa. O tem procurado trazer no sentido de ampliar o conheci-
Prof. P..tulo Carneiro foi também quem fez a introdução_ menta, atualizar, levar a fontes mais distantes, a recolhi-
de_ um livro fundame_ntal da UNESCO: a Hist_ória ment_os mais distantes, o problema da Informática. E 
Científica e- O..lltural da Humanidade, prefaciada pelo r·eU1iTiente comovedor -ver que ela procura atualizar-se, 
Prof. Paulo Carneiro. río sentido de ajustar todo aquele esboço de 1945 à reali-

Quando nós, hoje, estendemos o olhar por toda a d-adc_ atual. Evidentemente, em 1945, quando a UNES-
biblioteca publicada pela UNESCO,. nós nos surpreen--- CO ê criada, para ser realmente implantada em 4 de no-. 
demos de ver a multiplicação de caminhos que ela tem vembro de 1946, nessa fase, a Humanidade vivia uma 
seguido no sentido de encontrar soluções para o proble- perplexidade, _tinha acabado de sair da Guerra. O_Jlm-
ma. Evidentemente, há momentos em que ela envereda biente, toda a aspiração era aquilo que Toynbee chama-
por certas soluç_õ_es que já agora nos parecem um pouco v a a .. paz eoc_umênica". Quer dizer, a aspiração funda-
líricas. Por exemplo, o programa contra 0 analfabetis- mental era_~~a paz g'?neralizada, que os homens se en-
mo. Esse programa é substancial para a humanidade, é tendessem. JJ.: um velho- poeta, Paulo Fort, tinha escríto 
fundamental. Mas a nossa geração criou os in-strumentos -uma balada que dizia assim: "Si touts les ~en du monde 
de comunicação de masS.:i. que prescindem do códigO. -voulessent donner la main, H serait une ronâe, si toustles 

Recordo-me e esta é uma cena de carãter pessoal, de gens du monde voulessent donner la maio". Quer dizer, é 
que viajando por uma chapõ.lda maranhense, interior do formar essa onda capaz de conciliar os seres humanos. 
Maranhão, de repente, o automóvel no qual viajava, teve Mas, Sr. Presidente, eYidentemente, uma exposição 
uma pane. Desci, e eu vi, de longe, um Senhor montado par:.ro Senado tem que ser no tom em que eu procurei 
num cavalo, com um rádio de. pilha, pendurado no pes- colocú-la. f: um problema de natureza teórica, doutri-
coço, ouvindo um programa político da Rádio Jornal do nâria. 
Comércio de Pernambuco. Quer dizer, naquela chapada Mas v. Ex• vai-me permitir que eu conclua e_stas pala-
imensa, aquele homem, analfabeto, estaYa em dia com a vras com uma pequena confissão pessoal. Em 1954, um 
política brasileira, através--daquele instrumento de comu-
nicação de massas.____ grande amigo meu, logo depois de minha eleição para a 

Então, nós nos defrontamos hoje, com a necessidade ~~t\-cademia, o Governador Eugênio Barros, maranhense, 
de uma reformulação desse problema. Nós temos que ~-Senador, amigo pessoal aqui do meu querido Senador 
atender, sobretudo, ao problema da alfabetização da Alexandre Costa, me convoca para que eu compuses~ 
criança, que é também um programa fundamental por com Assis Chateubriand, a chapa de Senadores pelo Ma~ 
que se bate a UNESCO. Evidentemente, as nossas es- ranhão. Neste tempo eu estava em Lima, dando um cur-
tatísticas, por vezes, nos alarmam, nos inquietam. Dizia- so de Literatura Brasileira, na mais antiga Universidade 
um velho estatístico brasileiro "que por vezes, nas es- do Continente, a T,.Jniversidade Nacional de Maijor de 
tatísticas brasileiras, os números choram". Realmente, San Marcos, de que hoje, mercê da bondade peruana, 
esse número têm a capacidade de nos comover, quando sou Catedrático honorário. Pois bem, estava eu dando 
vemos uma quantidade de pessoas ainda colocadas à esse curso, quando Eugênio Barros me convoca, Devo 
margem do processo da alfabetização. b certo que nós dizer a V. Ex~ que entr~ os me~s alunos, naq_uela hora, fi-

tr C guarava aquele que sena a mats alta expressao das Letras 
começamos. a e~ ar~ numa ase. no;a, . _______ .P~!:!-_<!!l_ULªlY..?Jf!l_t?_r;tt~ __ f\.1j.Jl9:_Y.argas Uosa, qu~ foi meu 

A nossa tmagtnaçao, por ~a1s VIVa que ela seJa, ?ao aluno. Eu sentia, entre a mínha pessoa e aqueleS estudan-
coosegue alcançar a_qules cam~mhos do futuro para dtz__~r tcs, aquela concordância que ê meio caminho andado 
qual será~ solução de amanha, Mas, na verdade, é prec~- para que nós tenhamos a compenetração de que estamos 
so que nos _n_?S detenhamos um momento Qara s~O!_II_ ___ seguindo fielmente a nossa vocação. Eu, então, respondi 
aquel~ trad1?ao que~ nós recolhemos através do hvro, a Eugénio Barros declinando do convite, dizendo que eu 
atraves da leitura. Nao me esqueço que no Jornal de Ju- estava dando 0 meu curso na Universidade de San Mar-
les ~Renard, para mostrar a necessida~e de uma medi- cose que não poderia a,_tender a uma convocação de na-
taça~, a me?t~a ~m que se p_:ocessa a lr:a~ura, em vez des- tu reza p_o_lítica._ Veio, em m~u lugar, o Desembargador 
sa leitura dmamtca, ms_tantanea, ele dizia que nó_s deve- Públio de Mello, que foi Senador pelo Maranhão. Mas 
mos ler como os passannhos bebem água. Quer d1zer, ~e sempre ficou, dentro de mim, aquilo que eu chamaria a 
vez em quando, parar p~ra ~er aquele momento re~ext- nostalgia do Senador que eu não fui, aquilo que eu -não 
vo. Esse momento reflexrvo: que ê fundamental, e que consegui realizar, que ficou dentro do meu espírito, tro-
faz parte _da nossa arrumaçao cerebral. cada apenas pelo meu gosto de ensinar. E esse gosto de 

A UNESCO, também, não se contentou em seguir o ensinar, se V. Ex• me permite um episódio final, apenas 
caminho da cultura, o caminho da alfabetização. Ela evocativo, no pluno da cultura- eu gostaria de conta; a 
procurou seguir, também, e sobretudo, o caminho da V. Ex~s o seguinte: exiludo da Espanha Don Miguel 
ciência. No meu modo de ver, a grande crise que a traves- Unamuno, um dia, em Paris, ê levado por seu amigo 
sa, neste instante, a universidade ê que o saber cres.ceu__de george Duamel para a residência de estudantes onde ele 
tal maneira que não se oomporta mais nos limites da pró- faria um conferência: Unamuno era um conversador 
pria universidade. Por exemplo, um aluno, que safsse torrencial. Ele dizia mesmo que "preferia na vida ser ma-
agora, neste momento, da universidade, já formado, já nancial a ser canal". Manancial, a palavra brotava do 
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seu temperamento. Pois bem, Unam uno, a quem Dua
mcl dú a palavra, se defronta com um grupo de estudan
tes e aquele ho!Tlem, que era um conversador por exce
lência, passara a vida na sua Cátedra de Salamanca pre
parando gerações sucessivas, de repente, olha os estu
dantes_e a palavra não lhe sai da boca. Ele se_ curva sobre 
as mUos espalmadas e tem uma crise de choro. Quando 
ele consegue dominar-se diz então a Duamel: "O Sr. me 
desculpe mas já [azia algum tempo que eu tinha estudan
tes diante de mim.". 

Isso é realmente o professor. E eu devo ao fato de ter 
sido professor, educl:ldor, o que me chamou com mais 
força, não ter passado por aqui. Isto fez com que eu sen
tisse esta nostalgia daquilo que não fui. (Muito bem! Pal
mas.) 

O SR. NELSON CARNEIRO - Sr. Presidente, te
nho um compromisso, às I t horas e 30, com o Ministro 
Chefe do EMFA. Alíás, tinha, mas a exposição do emi
nehle Eiii6aixad0f Josué MonteHo é tão envolvente que 
eu não tive coragem de interromper a felicidade de ouvi
lo. Quero por isso ser o primeiro a pedir a V. Ex• me con
ceda a palavra para que eu manifeste, de público, a mi
nha alegria por vê-lo na UNESCO representando o Bra
sil, por todos esses títulos que~ sua brilhante exposição 
dispensa sejam aqui relacionados. Por isso peço descul
pas-por me retirar, j~ não lhe darei o voto secreto nesta 
Comissão, mas espero dá~lo no plenário. Lamentando 
apenas que tenha que sair antes que os outros colegas o 
interroguem. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sampaio)- Antes de dar 
a pal<Jvra :.10 ilustre Relator, não me quero priYar de di
zei- ao Sr. Embaixador Josué Montello que a sua expo
siçãO, n-esta Comissão, realmente, sensibilizou todos nós. 

O ilustre representante do Brasil na UNESCO não 
traçou um programa, não fixou diretrizes. Ele fez uma 
análise da vida, incluindo a sua própria vida, e se dentro 
das Organizações Mundiais todos os homens pudessem 
ser empurradoS, como disse o ilustreesciHOr-e acadêmi
co brasileiro, atraVés dos corredores que ele percorreu; se 
eSsas org3niiãções pudessem realmente empurrar todos 
os homens nesse sentido, se essas organizações, a ONU, 
além da paz, que é o seu grande programa, pudesse tam
bém, sintetizando o ser humano, que foi tão bem descri
to como sede de uma centelha divina e que o poder de 
criar, ·a arte, a paz constituem o reflexo dessa centelha, 
eu diria ao ilustre ernbaíx.ador brasileiro na ONU, que 
também levasse para a ONU, além do poder de criar, do 
sentimento de paz, o sentimento dej ustiça, para que den
tro da Humanidade, que a ONU procura reorganizar e 
dirigir, deixasse de existir essa paz que ê caracterizada no 
mundo como a paz de Varsóvia, a paz que mais de uma 
vez foi imposta por dominadores: A paz em que todos 
possam criar e possam sentir-se felizes. · 

Mas a exposição de V. Ex•, Sr. Embaixador. nos dei
xou ver, e com o sentido de vida, com o sentidQde h uma~ 
nidõJde, com o espírito que V. Ex• transmitiu a todos nós 
que V. Ex.• serâ realmente o grande embaixador e o por
tador do Brasil numa missão que é uma missão que ul
trapassa as missões dos homens para ser uma missão da 
Humunidade. Meus parabéns a V. Ex• 

Concedo a palavra ao ilustre Senador Aderbal Jure
ma. 

o--SR. ADERBAL JUREMA --Sr. Presidente Cíd 
Sampaio, ilustres companheiros, aqui estou mais como<? 
trabalhador da palavra do que propriamente como Sena
dor, porque ouvi de Josuê Montello evocações da nossa 
mocidade, sobretudo quando ele cita o nome de Miguel 
Osório de Almeida. 
- Miguel Osório de Almeida, que eu conheci como cola
borador do Boletim de Ariel, em 1934; Miguel Osório de 
Alrileida~-compaflheiro de Gastão Cruls, que já via, na
quela época, em Miguel Osório um sábio. Miguel Osório 
de Almeida de fato tem sido esquecido pela memória na
cional, mas V, Ex.~ lembrou nessa fala a que não faltou 
nem o fundo musical; ainda há pouco nós ouvimos músi
ca, a Secretária da Comissão ficou até um pouco pertur
b<ld<l, mill> eu fiquei feliz, porque aquela música se asso-
dava à beleza de sua fala. Lembrou, também, um conter
râneo meu e de Cid Sampaio, Paulo Berredo Carneiro, 
figura que todos nó_s_ em Pernambuco ainda hoje_revc:ren
ci:rmos, pelo seu talento, pela sua inteligência, pelo seu 
brasileirismo, porque embora tivesse passado muitos 
anos na UNESCO, ele não esquecia a sua Pátria. 
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Vimos aqui o escritor, o Professor Josué Mcintello faM 
lar sobre cultura. Cultura, que para o poeta T, S. Elliol 
era uma coisa muito simples, era modo de vida. Falar 
sobre educação, educação que eu consiâero um processb 
de aperfeiçoamento desse modo de vida, falar sobre ciên
cia e sobre técnica; técnica que a meu ver, é a experiência 
do trabalho hum::wc disciplinada pela inteligência; tudo 
isso sugerido pela sua fui<~; fala de professor que nos 
lembra Gilberto Amado quando V. Ex• se referiu às dife
renças culturais. E Gilberto Amado numa conferência 
p<tra estudantes, no Rio de Janeiro, jâ na fase da UNE, 
diziu que a Rússia tinha abraçado o comunismo porque 
nUa conhecía o direito ao humano. Por isso é que, como 
Presidente da Comissão de Educação e Cultura, e 
membro desta Comissão, foi com alegria que eu oUvi a 
sua palavra, simples, mas direta de um verdadeiro em
baixador deste País, de tantas contradições, mas de tanta 
beleza. 

Quando Josué Montello faLQ_!,l_sobre o problema edu
cacional, sobre democracia, lembro-me que, nas minhas 
aulas de administração escolar; eu chamava sempre a 
atenção para a educaç~o OQ mundo totalitário e a edu
cação no mundo democrático. No mundo totalitârio, a 
educação cria prosélitos, no mundo democrático forja ci
dadüos. Por isso ê que, como cidadão, como Senador 
desta República, que está procurando acertar o passo, eu 
me congratulo com esta Comissão por ter tido esse privi
légio de ouvi-lo. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sampaio)- Tem a pala
vra o nobre Senador Lourival Baptista.--

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Eminente acadê
mico Josué Montello, relembro, neste momento, que me 
tornei seu admirador quando tive a satisfação de recebê
lo em Aracaju, como Governador do Estado de Sergipe. 
V. Ex~ esteve na capital sergipana, em nome da Acade
mia Brasileira de Letras, a fim de pronunciar uma confe
rência sobre os_ setenta anos de Gilberto Amado, tendo
se desincumbido daquela missão com inex.cedível brilho. 
Desde então, o texto do seu magnífico trabafho sobre o 
grande sergipano e seu colega na Academia Braslleira de 
Letras tornou-se um clássico como ensaio biográfico de 
análise _e reflexão crítica. -

A partir desse nosso primeiro encontrO, e depois da 
nossa ida à velha capital sergipana, São Cristovão, onde 
lá passamos um dia, passei a acompanhar a sua brilhante 
trajetória, e a minha admiração transformou-se na sólida 
amizade de que hoje me orgulho. São esses os motivos 
pelos quais me permito fazer-lhe apenas uma pergunta, 
em face da mensagem presidencial propondo o seu nome 
para embaixador na UNESCO~ -

Ouvimos a sua explanação, foi brilhante, brilhantissi
mu, mostrou o seu talento e os seus conhecimentos para 
uma embaixada onde irá desempenhar uma função de 
grande envergadura. A pergunta, eminente acadêmico 
Josué Montello, é a seguinte: O& polítiCos, cientistas, in
telectuais, que até agora se man-ifestaram sobre a Organi
zação das Nações Unidas e o desempenho de suas orga
nizações, dentre as quais se destaca a UNESCO, estão 
preocupados com o fato de que, decorridos quase 40 
unos, a humanidade ainda se defronta com os prõbfemas 
básicos determinantes do seu advento. Efetivamente, 
ainda subsistem, desde 1945, os seguintes desafios funda
mentais: primeiro, o desarmamento e a paz; segundo, o 
subdesenvolvimento e a extrema pobreza dos países cha
mados de Terceiro Mundo. A esses problemas, poder-se
iam acrescentar, entre outros, os segUintes: defeia óõs- áí-
reitos humanos contra todas as modalidades de agres
são; exploração das riquezas _dos oceanos em beneficio 
de toda a humanidade; conservação dos recursos natu
rais eproteção do meio ambiente contra as múltiplas for
mas de poluiçãÜ'; rtanejamento_ da população; conquista 
e utilização -pac-ífica das potencialidades de espaço. Re
sumindo, com rara sensib!lidade, _esse panorama, Sua 
Santidade o Papa João XXII( ãsSevCfou, em uma das 
memoráveis encíclicas o seguinte: "O mundo moderno 
aspira a dois bens, a paz e o pão". Neste contexto, per
gunto a V. Ex~: Como poderia a UNESCO partiCípar, 
concretamente, na aceleração da solução de tais proble
mas, principalmente no concernente ao Brasil e aos par
ses do Terceiro Mundo? Com a sua inexcedível experiên
cia como adido cultural, mas sobretudo como escritor,jâ 
internacionalmente consagrado, acredita o ilustre emba.i-
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xador que UNESCO tem condiçõês de_ampliar e apri
morar o seu desempenho? 

·o SR. JOSUf: MONTELLO- Sr. Senador, eu res
pOndo com prazer ao problema que também me preocu
pou muito, como homem público, como brasileiro, evi
dentemente como uma pessoa que tem acompanhado a 
ciência política nos seus pronunciamentos mais recentes. 

Devo dizer a V. Ex• que o primeiro passo para a so
lução de um problema ê a sua denúncia, é o equaciona
mento do problema. Quer dizer, o problema só começa a 
enco-ntnu a sua solução no momento em que nós pomos 
esse p·roblema no papel. Nós estamos assistindo, neste 
momento, a um despertar de consciência, por parte até 
dos elementos moços, no sentido de criar a preservação 
da natureza, criar certas condições de vida, diversas, e 
que possam ser ideais para o mundo de amanhã. Porque 
nós vivemos, não nos esqueçamos, num mundo ameaça
do pela guerra. Basta a memória de um famoso relatório, 
que se chama "Report from tramountain", em que 15 es
pecialistas políticos- eu só dto este relatório porque a 
edição que dele ten~o tem um prefácio deGalbraith, que 
assegura a~autencidade desse relat6rio -Colocam os 
problemas contemPorâneos do mundo na seguinte 
equação perigosa: achar que é necessário uma nova guer· 
ra; que a guerra, por não ter vindo na hora própria, criou 
Problemas de tal maneira para a humanidade que ela se 
deíronta com esses problemas, aO mesmo tempo que há 
uma luta para o delongamento _da guerra. Isso nos aflige. 

Eu me recordo que fiz o Professor Carlos Chagas Fi
lho, que neste momento está-se pronunciando numa reu
nião da UNESCO aqui em Brasília, ler esse relatório, e 
ele me disse: Olha, Josué, passei a noite praticamente 
sem dormir, atemorizado com a frieza daq"uelas coisas 
que eram ditas; ditas por homens que se haviam reunido, 
seguidamente, durunte dois anos, para concluir pela ne-
cessi-dade da guerra. _ 

O relatório é este aqui, ê a pai indesejâvel. Isto é o que 
nos aflige, porque isto não pode existir no mundo. Quer 
dizer, agora as vítimas não são os soldados, não são p-e"
quei-ms populações, a vítima agora é o mundo. Nós esta
mos, portanto, dentro de perigos que são eminentes, pe
rígosqueestão diante de nós. É preciso que a humanida
de tenha, sobretudo, aquele momento reflexivo capaz de 
dar à humanidade o momento fundamental do juízo. 
Nós temos que acreditur que realmente a guerra nos 
ameaça. Aí é que me parece que o programa da UNES
CO é um programa que fica muito na teoria, embora 
huja um lado prático que é o lado da pregação. Quer di
zer, essa unidade na pregação contra a paz é o importan
te. Mas talvez o mais importante ê nós conseguirmos re
solver as situações da comunhão __ b.umana. 

Nós temos agora, V. Ex•s sabem disso, uma dívida ex
terna que nos angustia. Se fizermos aquilo que se deseja 
de nós, que é arrancar dinheiro da pobreza ou da reces
são~ isto nos Iev~rá a uma luta de tal natureza que talvez 
nãó consigamos harmonizar o País. 

Então, o problema da paz, no meu entender, tem de 
ser-colocado em termos de programa da paz, porque até 
agortr nós fizemos a pregação da paz. Esta prigaçãõ está 
dando resultudo, mas evidentemente que a essa pregação 
se suceda_, naturalmente, o programa da paz, ainda que 
sejam programas parciais; programas que resguardem 
um patrimônio formidável, por exemplo: o patrimônio 
da liberdade, a liberdade humana, o direito do homem, 
tudo isto constitui um elenco de providências que têm 
que ser tomadas ainda pela nossa geração. 

A nossa geração fez muito, ã -rios-sa geração, não nos 
esqueçamos, a geração que está de cabelos brancos deu à 
humanidade o supersónico, deu as sulfas, deu a penicili
na, deu, sobretudo, a energia nuclear. A guerra é que fez 
a bomba atômica, nossa geração deu a energia nuclear. 
O fundamental, agora, é que nós corisigamOs drenar 
tudo isso no _sentido construtivo, porque este ê que é o 
erro du humanidade. Por exemplo, nós conseguimos dar 
ao mundo a direção do mais pesado que o ar. Santos Du
mont deu realmente um novo impulso ao progresso hu
m-un-o, mas evidentemente ele não é responsável pelas 
duas bombas que caíram em Nagasaki e em Hiroshima. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sampãio)- Com a-pala
vra o nobre Senador Alexandre Costa. 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Embora não tenha 
voto nesta reunião, uma vez que não sou-membro da Co-
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missão de Relações Exteriores, o Regimento me faculta 
o direito não de ter voto, mas de ter a palavra; e eu não 
poderia, como maranhense, como representante do Ma
ranhão, deixar fugir esta oportunidade, ou melhor, o de
ver de aqui me pronunciar no momento em que, numa 
hora feliz, das mais felizes, o Presidente da República in
dica o nome do escritor, do acadêmico Josué Montello 
para a UNESCO. 

Nós nos cOnhecemos de muito tempo, cursamos os 
mesmo~ colégios, o Liceu Maranhense, somos da mesma 
geração. Tivemos a grande vira de São Luís, que V. Ex• 
escreve em obras constantes, com uma demonstração 
não só do conhecimento, mas do amor à terra. Por sinal 
moramos na mesma rua, a Rua Rio Branco. 

V. Ex~ dirigiu-se para as Letras e eu para a .ciência po
sitiva, escolhendo uma carreira que, por sinal, um 
mcm bro dos mais ilustres da famflia de. V. Ex•, o talento· 
soe _culto Jessé Montello também o fez. V. Ex• saiu da 
província, saiu porque mudou-se, mas saiu porque a cul
tura de V. Ex•, adquirida àquela época, já não comporta
va tanto no Maranhão. Levou-a para o Rio de .Janeiro, 
mas, disse-o muito bem, nunca se esqueceu do Mara
nhão. Lá, nos grandes patamares da cultura, da Acade
mia Brasileira de Letras, S_enlpre que chamado, sempre 
que convocado -é essa a expressão que Y. .. Ex• disse
nunca se negou a ajudar ao Maranhão e às grandes cau
sas do Maranhão. Amigo dos politicas e arri'anteda polí
tica. Se hoje não é um grande luminar e representante do 
Marm_1hào no Senado é porque não quis. Preferiu a ca
minhada pura as Letras, para-o alto, que alcançou, con
seguindo para o Maranhão essa bagagem imensa de cul
tura. São 98 obras publicadas na Nação brasileira. 

O momento não é dediscurso. Eu diria que não posso 
ter alegria maior, satisfação maior, emoção maior ao vê
lo aqui, discorrendo, deúamãndo o talento que lheê ina
to, u cultura acumulada em todos esses anos numa de
m_?nstração de que jâ se começa a vislumbrar, para os 
grandes postos_da- Nação, D&ur.as de expressão de cultu· 
ra, de talento, de honradez e de dignidade como V. Ex• E 

-a-o termin_ar, com licença de_seus cólegas de Academia e 
meus_ colegas Senadores, V. Ex• com toda essa bagagem, 
um nome nacional, uma-expressão- dtl cultura brasileira, 
eu, como um egolstu, queria apenas dizer que V. Ex• vai 
à França honrar o Maranhão e dignificar SeU povo. 

O SR. JOSUé MONTELLO - Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sampaio)- Tem a pala
vra o no_bre Relator, Senador Luiz V_iana. 

O SR. RELATOR (Luiz Viana) :- A indicação do 
Professor Josué Montel\o para Embaixador do Brasil na 
UNESCO restabelece tradição que acredito tenha sido 
profícuu. Realmente, durante largo p'éríodo, foi o Brasil 
representado naquele organismo internacional por gran
des figuras intelectuais e, por isso me.'imo, mais familiari
zadas com o problemas pertinentes à UNESCO. Co
meçarei por lembrar o nome de Paulo Carneiro, cuja 
atuação foi de_ tal ~imensão que, mesmo jâ representan
do o Brasil, foi o Presidente da Comissão incumbida de 
remover·e salvar os extraordinários monumentos egíp
cios ameaçados pelas águas da barragem de Assuã. Foi, 
aliás, numa homenagem a Paulo Carneiro que o Brasil 
resolveu dar a seu representante a categoria de Embaixa
dor,_ ~~to incomum naquela o~ganizaçào, onde a quase 
totalidade das nações é representada por figuras alheias 
à carreira diplomática. 

Afastado o Embaixador Paulo Carneiro, considerou o 
Presidente Castello Branco que somente uma figura de 
igual dimensão deveria substituí~lo. Convidou, então, 
Gilberto Freire, que, entretanto, n3o aceitou o convite. 
Dentro do mesmo critério, o Presidente Castello voltou
se para o Professor Carlos Chagas Filho, que sucedeu a 
Pau!o Carneiro. Do que foi a atuação desse eminente 
cientista,-e da repercussão cjue teve no mundo da cultura 
universal, bastará dizer que o Vaticano não demorou em 
elegê-lo Presidente da Academia Pontifícia. Essa a tra
dição que, sem demêrito pura os integrantes da carreira 
diplomática, profisSionalmente voltados para altos e im
portantes problemas que nD.o são, especificamente, os da 
cultura e da ciência postos a serviço da paz universal, a 
tradição que se retoma com a indicação do Professor Jo
s.ué Montello, que, aos seus muitos títulos, reúne os de 
ex-Presidente_ do Conselho Federal de Cultura e o de ex
Reitor da Universidade do Maranhão. Acolhendo a in
dicação do 5enhor Presidente da República, a Comissão 
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de Relações Ex.teriores do Senado dará um voto que, es
tou certo, terá largos reflexos no desenvolvimento da 
vida cultural do Brasil e signíficarã restabelecer-se tra
dição honrosa para a inteligência brasileira. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sampaio)- Feito o rela
tório, que é do conhecimento de todos os Srs. Senadores, 
vou iniciar a votação. Desejando para escfuiin-ador o Se
nador Otrlos L,yra Filho. 

{A reunião torna-se seçreta. lis horas, a fim de se 
praccder à votação, e '/Ofti a ser p_úbHca às horas.) 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sampaio) - Nada mais 
havendo que tratar, enceriO a preSeni-e ·reunião. 

(Levanta-se a reunião às 12 horaS e ?O minutos.) 

10f Reunião, realizada em 28 de agosto de 1985 

Às onze horas do dia vinte~ oito de agosto de mil no
vecentos e oitenta e cínco, na Sala de Reuniões da CO
missão, na Ala Senador Nilo Coelho, sob a Presidência 
do Senhor Senador Cid Sampaio, Presidente, presentes 
os Senhores Senadores-Carias L)r_ra, Saldanha Derzi, 
João Calmon, Nelson_ Carneiro, Jorge Kalume, Luiz 
Viana e Lomanto Júilior, reúne-se a Comissão de Re~ 
lações Exteriores. ·---

D_eixam Qe comparecer, por motivo justíficado, os s~. 
nhores Senadores Virgílio Távora, Aloysio Chaves, 
Amaral Peixoto, Severo GomçS, Itamar Franco, Fábio 
Lucena, __ Mílton Cabral, Aderbal Jurema, Lourival_Bap
tista e Albano Franco. 

Havendo nómero regimental, o Senhor Presidente de
clara abertos os trabalhos, dispensando a leitura· da Ata 
da reunião anterior, que é dada por aprovada. A seguir,_ 
Sua Excelência comunica que a reunião terá por finalida
de ouvir a çxposição que fará o Senhor Rodolfo __ Godoy 
de Souza Dantas, indicado para exercer a função de Em
baixaaor do Brasil junto à República Dominicana, acer_
cada missão gu~ desempenhará e--ainda, déliber_ar sobre 
matérias constãntes de pauta, D_essa forma, determina 
que a reunião, torne secreta para ouvir o expositor, as
sim como para deliberar sobre as seguintes: Mensagens 
n"' 163, de 19_85, do Senhqr Presidente da República, sub
metendo à aprovação do_ Senado Feder-al a escOlha do 
Senhor Rol9ofo Godoy .de Souza Danta~, MiniStro de 
Primeira Cla!isc, da Carrdra de Diplomata, para exercer 
a função de Embaixador do BraSil junto à Re-pública 
Dominicana. Relator: Senador Saldanha Derzi e n"' 164, 
de 1985, do Senhor Presigente da Repú~Jica, sÜbrrienten~ 
do à aprovação do Sei-lado Federal a escolha do SeUhor 
Raymúndo Nonato Loyola de Castro, Embaixador do 
Brasil junto ao Estado do Kuweite, pára, cumulativa~ 
mente, exercer a função de Embaixador do Brasil junto 
ao Estado_dç Barein. Relator: Senador Luiz Viana. Rea
berta a reuníão -erri car--ãtCf~PUblíco, o Senhor Presiderite 
agradece a presença de ~od_QS, declara_ndo cumprida a 
~n·~~- . . .. 

Nada mais havendo a tratil.r~ encerra-se a reuniãõ~ra:
vrando eu, Paulo Roberto Almeida Campos, Assistente 
da. Comissão, a preSente Ata, que, lida e aprovada, sbrá 
assinada pelo Senhor Presidente, indó à publicação. 

12• Reunião, realizada em ll de setembro de 1985 

Ás onze horas, do dia onze de setembro de mil nove
centos e oitenta e cinco, na Sala de Reuniões da Comis
são, Ala Senador Nilo Coelho, sob a Presidência do Se
nhor Senador Cid Sarnpaió, Presidente, presentes os Se
nhores Senadores Amaral Peixoto, Albano Franco, Ju
tahy M~galhães, Jorge Kalume, Nelson Carneiro, Carlos 
Lyra, VirgíliO-Távora, Itamar Franco e João Calmo_Jl, 
reúne-se. a Comissão de Relações _Exteriores, · 

Deixam de compareCer, por motivo justificadO, os Se
nhores Senadores Aloysio Chaves, Saldanha Derzi, Se
vero Gomes, Fábio Lucena, Milton Cabral, Aderbal Ju
rerna, lourival Baptista e Nelson Carneiro. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente de
clara abertos os tra.balhos, disperisando a leitura da Ata 
da reunião anterior, que é dada por aprovada. A seguir, 
Suo. Ex.celência comunica que a reunião destina-se a ou
vir as exposições que farão os Senhores Amaury Bier e 
Antônio Fantinato Neto, indicados para exercerem as 
funções de Embaixã.Cr6res do Brasil em Barbados e junto 
à República Popular da Bulgária, respectivamente, acer-

cada missão que desempenharãO. Dessa forma, determi
na -que-"11" reunião torne-se secreta, para ouvir a fala dos 
expositores, e deliberar i;obre as seguintes Mensagens: n9 
166, de 1985, do Senhor Presidente da República, sub-

-- rt1etcp.dq___i!_ ~-p~o-~~ção do Senado Federal, a escolha do 
Senhor Amaury--Bier;Nnnisfro de Segunda Classe, da 
Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embai
xador do Brasil em Barbados. Relator: Senador Jutahy 
MugulhUes_; e nso 173, de 1985, do Senhor Pr~idente da 
RcpúblicU; subm.ere-ndo à aprovação do Senado Federal, 
a.es_c.olha do Senhor Antônio Fantinato Neto, Ministro 

__ :___ d~ Primeim CJãSse, da-Drieii3 de Diplomata, para exer
cera função de Embaixador do Brasil junto à República 
Popular da Bulgária. Relator: Senador Virgílio Távora. 
Reaberta a reunião em caráter público, o Senhor Presi
dente concede a palavra ao Senhor senador Itamar 
Franco, que emite parecer favorável ao Projeto de De
creto Legislativo n9 14, de 198.5, que "aprova o texto do 
Acordo Cultural entre o Govemo·da República Federa
tiva .do Br_asil e o Governo da República Democrâtica de 
São Tomé e P~:LnCipe, concluído em Brasília, a 26 deju
nh_Q de _1984". Apresentado o parecer, e não havendo 
quem queira usar-da palavrá para· discutir, é o mesmo 
suJLm~tjdo _a .._._otação, sendo aprovado por unanimidade. 
Face á ãliSêTICíi~dO~Refafur; Senador Milton Cabral, é 
determina_dQ o _adiam_ento na apreciação dos pareceres 
sobre os_ Projet.os_.de De~reto Legislativo nvs 17 e 25, de 
!985. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la
vrando eu, Paulo RobertO Almeída Campos, Assitente 
du_Com_issão, a presente Ata, que lida e aprovada, serâ 
assinada pelo Senhor Presidente. 

13• Reuniio; fe3IiZi.dã. em 18 de setembro de 1985 

Ás dez. e trinta horas, do día dezoito de setembro de 
mil novecentos e oitenta e cinco, na Sala de Reuniões da 
Comiss-ão, Ala Senador Nilo Coelho, sob a Presidência 
do Senhor Senador Virgí\ío Távora, li' Vice~Prestdente 
no exercício da ~residência, presentes os Senhores Sena
dores Milton Cabral, Nelson Carneiro, Jtitahy Maga
lhães, Lom~mto Júnior, Amaral Peíxoto, Severo Gm'nes 
e Lourival Baptista, reúne-se a ComissãO de Relações 
Exteriores. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
" nhores Senadores Luiz Viana, Aloysio Chaves, Saldanha 

Derzi, Cid Sampaio, ltamar Franco, Fábio Lucena, 
Adcrbal Jurema e Albano Franco. 

---Havendo número regimental, o Senhor Presidente de
e/um abertos os trabalhos, dispensando a leitura da Ata 
da reunião anterior. que ê dada por aprovada. A seguir, 
Sua Excelência comunica qUe a reunião destina-se a ou
vir as exrrosiçõ.es que farão os Senhores Cyro Gabriç[_~o 
Espírito Santo Cardoso e Tarcísio Marciano da ROcha, 

- indiCados pata exercerem as funções de Embaixadores 
do Brasif junto à República de Honduras e junt<? à Ja
mairia Árabe Popular da Líbia, respectivamente, e ain
da, deliberar sobre as matérias constantes de pauta. 
Encontrando-se presente no reci_nto os expositores, o Se
nhor Presidente determina que a reunião torne-se secreta 
para ouvl-fos, assim como, para deliberar sobre ás se
guintes matérias: Mensagem n"' 174, de 1985, do Senhor 
Presidente da República, submetendo à aprovação do 
Senado Federal, a esco(ha do Senhor Cyro Gabriel_ do 
Espirita Santo Cardoso, Ministrei de Segunda Classe, da 
Carreira de :Oiplomata, para exercer a função de Embai
xadOr dOBrasifJunto -à República de Honduras. Relator: 
Senador Lomanto Júnior; e Mensagem, n"' 175, de 1985, 
do Senhor Presidente da República, submetendo à apro
vação so Senado Federal, a escolha do Senhor_Tarcfsío 
Marciano di Rocha, Ministro de Segunda Classe, da 
Carreira de Diplomata, pãra exercer a função de Embai
xador do Brasíl junto à Jamairia Ãrabe Popular da 
Líbiã. Relator: Senador Milton CabraL Reaberta a reu
nHío em catãter público, o Senhor Presidente concede a 
palavra ao Senhor Senador Milton Cabral, que emite pa
recer favoráVel ao Projeto de Decreto Legislativ-o n~' 17, 
de 1985, que "aprova o texto dã. Convenção destinada a 
Evilar a Dupla Tributação em Matéria de Impostos 
sobre a Rerida, entre o Governo da República Federati
va do BraSil e _o Governo do Canadá, concluído em 
Brasília, a 4 de junho de 1985". Não havendo discussão, 
ê o mesm'O submetido a votação, sendo aprovado por 
unanimidade. Face a ausência do relator, fica adiada a 
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apreciação do Projeto de Decreto Legislativo n"' 15, de 
1985. . 

Nada mais havendo a tratai", encerra-se a reunião, la~ 
vrando eu, Paulo Roberto Almeida Campos, a presente 
Ata, que lidu e aprovad<l, será assinada pelo Senhor Pre
sidente, 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

2• Reunião, realizada em 27 de junho de 1985 

Ãs dez horas do dia vinte e sete dejunh9 de mil nove
centos e oitenta e cinco, na Sala de Reuniões da Comis
são, na Ala Senador Alexandre Costa, presentes os Se
nhores Senadores _Adcrbal Jurem a, Presidente, Gastão 
Müller, Jorge Kalume, João Calmon, Luiz Viana, Álva
ro Dias e Octavio Cardoso, reúne-se a Comissão de Edu
cação e Cultura. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Odacir Soares, Moacyr Duarte e José 
Uns, 

Havendo número regimental, são abertos os traba1hos 
com a dispensa da Ata da Reunião anterior, que ê dada 
como aprovada. 

Passando-se à apreciação das matérias constantes da 
Pauta, são relatados os seguinte projetas: 

PelO Senhor Senador Luiz Viana: 
Parecer favorável ao Projeto de Decreto Legislativo n"' 

19, de 1983, que "aprova o texto do Acordo de Coope
raç(ío Cul(ural, Eduçacional, CientUica e Técnica, assi
nado entre a República Federativa do Brasil e a Repúbli
ca Popular do Congo, em Brasiiia, a 7 de julho de 1982''~-

Colocado em discussão e votação, é o Parecer aprova
do. 

Pelo Senhor Senador Jorge Kalume: 
Parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara n~' 44, 

de 1984, que ~'dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino 
de Direito Agrário nas faculdades de Agronomia e Direi
to do País". 

Colocado em discussão e votação, é o Parecer apr~va
do. 

Pelo Senhor_ Senador Álvaro Dias: 
Parecer favorável nos termos das Emendas n"'S I, 2, 3 e_ 

4-CEC, ao Projeto de Lei do Senado n? 225, de 1983, que 
"cria, e regula a aplicação pela Censura Federal, o Certi
fiCado de Liberação restrita e dá outras providências". 

Colocado em discussão-, o Senhor Senador Jorge Ka
lume solicita vista do Projeto, que é concedida pela Pre
sidên<::ia. 

Erri Seguida, o Senhor Presidente solicita ao Senador 
Jorge Kalume que assuma a Presidência, para que possa 
relatur o Projeto de Lei doSenado n9 55, de 1983 que 
.. determina seja a bandeira Brasileira hasteada diaria
mente nos estabelecimentos de 1' e 2"' graus, sob cânticos 
do Hino Nacional". 

Colocado em discussão e votação P.drecer favorável. é 
o mesmo aprovado. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a Reuníão e, 
para constar. eu, Sergio da Fonseca Braga, Assistente da 

. Comissão, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, se- -
rá assinada pelo Senhor Presidente. 

4~ Reunião, realizada em 5 de setembro de 1985 

Ãs dez_ horas do dia cinco de setembro de mil novecen
tos e oiten'ta e cinco, na Sala de Reuniões da Comissão, 
na Ala Senador Alexandre Costa, presentes os Senhores 
Senadore!:! Aderbal Jurema, Presidente, João Calmon, 
Nivuldo Mac_hado~ Álvaro Dias e Jorge Kalume, reúne
se a Comissão de Educação e Cultura. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se-. 
nhores Senadores Luis Viana, Moacyr Duarte, Odacir 
Soares, Gastão Müller e José !ins, 

Havendo número regimental, são abertos os trabç.lhos 
com a dispensa da leitura da_ Ata da Reunião anterior, 
que é d·uda como aprovada. 

Passando-se ~C apreciação das matérias constantes da 
Pauta, são relatados os seguintes projetas: 

Pelo Senhor Senador João Calmon: 
Parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara n" 182, 

de 19_84, que "proíbe o fumo nas salas de aula, auditórios 
e bibliotecas dos estabelecimentos de todos os graus e 
modalidades de ensino e dá outras providências". 

Colocado em discussão e votação, é o Parecer aprova
do; 
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Parecer favorável ao Projeto de Lei do Senado n~' 243, 
de 1979, que ·•a utoriza o saque_do FundQ_de_Garantia do 
Tempo de Serviço, para pagamento de anuidades escola
res, e dá outras providências", e Projeto de Lei do Sem~;
do n9 46, de 1980, que .. permite aos assalariados a utili
zação ·cto FGTS para o custeio d~ curso superior feito 
pelo interessado ou por seus dependentes", que trami
tam em conjunto. 

Colocado em discussão e vot_ação, é o Parecer aprova
do; 

Parecer' favorável ao Projeto de Lei do_Senado n~' 39, 
de 1985, que .. dispõe sobre a recondução de membros.do 
Conselho Federal de Cultura". -·----

Colocado em discussão e vOtaçãO, ê o Parecer aprova
do. 

Pelo Senhor Senador Álvaro Dias: 
Parecer favorável ao Projet.o de,.Lei da Câmara n9 266, 

de 1983, que .. dispõe sobre o vestibular para os cursos 
que específica, e _dã outras proVidências". 

ColoCado em discussão e votação, é o Parecer aprova
do· 

Parecer favorável nos termos das Emendas n~'s I e 2-
CEC, ao Projeto de Lei do Seilado n9 231, de 1981, que 
.. permite deduções no Imposto de Renda das pessoas-. 
jurídicas para fins de aplicação em progr-amas de enSino 
de J9 e 29 graus"._ _ ______ _ 

Colocado em discussão e votação, é o Parecer aproVa
do, <;tsSiriB.ndosem voto o Senhor Senador João Calmon; 

Parecer favorável nos termos das Emendas n9s 1, 2, 3 e 
4-CEC, ao Projeto de Lei do SenaQo n9 225, de 1983, que 
"cria e regula a aplicação pela Censura Federal, o certifi
cado de liberação restrita e-dá oUtras prOvidências". _ 

Colocado em discussão e votação, é o Parecer aprova
do, com Voto em Separado, venCido, do Senhor Senador 
Jorge Kalume. 

Pelo Senhor Senador Jo_rge Kalume: 
Parecer favorável ao Projeto de lei da Câmara n9 84, 

de 1985, que "autoriza a emisSãO -de selo comemorativo 
do centenário de nascimento do poeta piauienseAntônio 
Francisco da Costa e Silva". 

Colocado em discussão e vQtação, é o Parecer aprova
do. 

Pelo Senhor Senador Nivaldo Machado: 
Parecer favorável ao Projeto de Decreto Legislativo n~' 

22, de 1984, que "aprova _o texto do Acordo de Coope
ração Científica, Técnica e Tecnológica entre o Governo 
da Repúblíca Federativa do Brasil e o Governo do Reino 
do Marrocos, celebrado em Fez, a lO de abril de 1984". 

Colocado em discussão e votação, é o Parecer aprova
do· 

Parecer favorável ao ProjetO de Lei da Câmara n~' 33, 
de 1985, que "declara feriado Nacional o dia 20 de_n_o· 
vembro, jã celebrado Dia Nacional da Consciência Ne
gra pela Comunidade Afro-Brasileira". 

Colocado em discussão e votação, ê o Parecer aprova
do. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a Reunião e, 
para constar, eu Sergio da Fonseca Braga, Assistente da 
Comissilo, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, se
rã assinada pelo Senhor Presídente. 

COMISSÃO DE AGRICULTURA 

4' Reunião, realizada em 27 de agosto de 1985. 

Ás onze ho_ras do dia vinte e sete de agosto de mil no
vecentos e oitenta e cinco, na Sala de Reuniões da Co
missão, na Ala Senador Nílo Coelho, Presentes os Se
nhores Senadores Martins Filho, Presidente; Nivaldo 
Machado, Gaivão Modesto, Roberto Wypycfi e Alcides 
Paio, reúne-se ~r Comissão ôe Agricultura. 

Deixam de comparecer, por motiVo jUStificado, os Se
nhores Álvaro Dias, Benedito Canellas, Moacyr Duarte 
e Benedito Ferreira. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos 
com a dispensa da leitura da Ata da Reunião anteriOr, 
que é dada como aprovada. _ 

Passando-se à apreciação das matérias constantes da 
Pauta, são relatados os seguintes projetas: 

Pelo Senhor Senador Gaivão Modesto: 
Parecer favorãvel ao Projeto de Lei d& Câmara n~' 25, 

de 1983, que "acrescenta parágrafO ao art. 33 da Lei _n,. 
5.197, de 3 de janeiro de 1967, que dispõe sobre a pro
tecão à fauna e dá outras providências". 

Colocado em discussão e votação, ê- o parecer aprOVa
-do; 

Parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara n9 254, 
de J983, que ~~Dá nova redação ao artigo 49 da Lei n~' 
5.757, de 3 de dezembrO de 1971, que estabelece regime 
de gratifiC;.~çãO -aà PeSsoal à disposição do FUNRU-. 
RAL, dispondo sobre a obrigatoriedade da apresentação 
do certificado de regularidade da situação e certificado 
de quitação, que serão exigíveis a partir de 19 de janeiro" 
de 1976". 

Colocado em discussão e votação, ê o parecer aprova-
_ do. - - - -

Pe:lo_ Sj;!nhor Senador Rober!9 Wypych: 
Parecer_ fay_oráv_el nos termos da emenda apresentada 

_pela Câmara dos Deputados, ao Projeto de Lei da Câ
mara rf~"1"Y7, áe-J-984, que "institui o Programa Nacional 
do Milho_- PROMILHO e determina outras providên-
cias". -- - -- - - -

Colocad,q e_m discu_ssào ~votação, é o parecer aprova-
~ . ~ 

hrecer favorJ~vel __ ao Projeto de Decreto Legislativo 
N9 0;2, de.l984, que "aprova o texto da Emenda ao arti&o 
XXI_ da Conv~nçã_o sobre_o Comêrcio Internacional das 
E:,;pêcies da Fauna e Flora-SelvagenS,iem perigo de e";; 
_tiri~--de 1973, aprovado pela Conferência das Partes, 
em reunião extra.ordinári~ realizada em Garborone, em 
20 de abrii-C.lel983~ -- --

Colocado ~m discussãÕ-e votação, é o Parecer aprova
do. 

Pelo Senhor Senador Alcides Paio: 
P.drece=r- fàvO-ráVet ao Pi"ójCto de Lei da Câmara ni 246, 

de 1984, que "autoriza a permuta dos terrenos que men
ciona, situados no Município de Foz do lguaçu, Estado 
do Paraná". 

- ColocJ,!Q~m di~cusflão e votação, é o Parecer aprova
do. 

Pelo Senhor Senador Nivaldo Machado: 
Parecer fã.vOi-ãvefãO"-PrOjeto de Decreto Legislativo n9 

15, de 1983, que "aprova o texto da Emenda à alínea a 
Qo_ §_ 3Q odo art. )(I da Convenção sobre o Comê-reio Inter
nacional de Espécies da Fauna e da Flora Selvagens 
Ameaçadas_ de_Ex__tinção, de 3 de março de 1973;adotada 
pela Sessão Extraordinãrià da. Conferência das Partes, 
realizada em Bonn, a 22 de junho de 1979". 

Colocado em discussão e votação, é o Parecer aprova
do. 

Em -s_çg1,1ida, o Senh_g_r_Presidente comunica que decor 
rido _o prazo regimental sem que tenha sido atendida a 
diligência requerida pela Comissão ao Poder Executivo, 
a fim de instruir o Projeto de Lei do Se_nado_n~_l50, de_ 
1981, propõe s·ua dispensa·. 

Colocado em discussão e votação, ê a proposta apro-
vada. _ 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a Reunião, e 
para constar, eu, Sergio da Fonseca Braga, Assistente da 
Comissão, lavrei a presenta Ata, que, lida e aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO DE ECONOMIA 

8• Reunião, realizada em d19 de setembro de 1985 

As onze horas do dia dezenove de setembro de mil no
vecentos e oitenta e cinco, na sala de reunião da Comis
são, Ala Senador Nilo Coelho, presentes os Senhores Se
nadores Mário Maia, Presidente eventual; Lenoir Var
gãs,- Henrique Sã.ntillo, Severo GomeS, A.mêrico de SoU
za, José lins e F:~bio Lucena, reúne-se a Comissão de 
Economia. _Deixam de comparecer, por motivo justifica
do_, os Srs~ Senadores_ V!rgflio Távora, Alexandre CO~na, 
Gabriel Hermes, João Castelo, Cid Sampaio, Álvaro 
Dias, Carlos Lyra e Albano F_ranco. Havendo número 
rcgime __ n~al, o Sr. Presidente declara abertos os trabalhos, 
dispensando a leitura da Ata da reunião anterior, que ê 
dada como aprovada. São apreciadas as seguintes pro
poSições: Mensagem n~' 135f84- Do Sr. Presidente_ da 
República submetendo à aprovação do Senado Federal, 
proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja au
lóriZado o Governo do Estado de Sergipe, a contratar 
opei-ação de crédito no valor de Cr$ 6.187.4l3:Z36,junto 
à Caixa-Econômica Federal. Relator: Senador Severo 
-c;omes~ (j_ue ofi:rece pa-recer favOrável, cotlChiirido por -
um projetO de -re~Oiução. Não há discussão e o parecer é 
aprovado por unanimidade. Mensagem n~' 194/85- Do 
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Sr. Presidente da República,- submetendo à aprovação 
do Senado Federal proposta para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de Criciúma (SÇ) a contratar ope~ 
ração de crédito no valor de_ Cr$ 2,724,658.100, junto à 
Caixa Económica Federai. Relator: Senador Lenoir V ar· 
gas, que oferece _parecer "favorável, concluindo por um 
p.rojeto de resoluçãÕ. Nilo h~ dibates e o parecer é apro
vado po~ ununil!Jidade._ Mensagem n~' 112/85- Do St. 
Presidente da República, submetendo à aprovação do 
Senado Federal proposta para que seja autorizado o Go
verno do Estado_do Rio de Janeiro a elevar, temporaria
mentae, em Cr$ 78.117.802.912, o montante de sua divi
da consolidada interna. Relator: Senador Mário Máia, 
que apresenta parecer I<ivorável, concluindO por um pro
jeto de resolução. Colocada a matéria cm discussão e vo
taçilo é a mesma aprovada por unanimidade. Mensagem 
n'? 185/85- do Sr.: Pr<:sidente da Rep_ública, submeten
do à aprovação do Senado Federal, proposta para que 
seja· autorizada a Prefeitura- MuniCipal de Rondonópolis 
(MT) a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
75i8.456.912,}únt0 à Caixa Económica Federal. Rela
tor: Senador Mário Maia, que oferece parecer favorável, 
concluindo por um projeto de resolução._ Não há discus
são e o parecer ê aprovado por unaním"idade. Projeto de 
Decreto LegislaHvo n9 26/84 - Aprova o Texto dos 
Protocolo concernente à emenda ao Acordo de Comér
cio e Pagamentos, de 5-dejunho de 1975, entre o Gover
no da Rij)ública Federativa do Brasil e o Governo da 
República Socialista da Romênia, concluído em Brasilia, 
a 29 de dezembro de 1983. Relator:- Senador Severo Go
mes, que-aPrcsertt"a parec_er favorável. Não há debates e o 
parecer--é- aprovado por unanimidade. Mensagem n~' 
195/85- Do Sr. Presidente da República, submetendo 
à aprovação do Senado Federal proposta do Sr. Minis
tro da Fazenda, para que seja autorizado o Governo do 
Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito no 
val_o_r de Cr$ 519.044.4e 1.00-t, junto-ao Banco Nacional 
de Desenvolvimento Económico e Social (BNDES). RC:. 
lator: Senador Seve~o Çiomes, que erilite parecer favorá
vel, concluindo por um projeto de resolução. Não há de
bates e o parecer é aprovado por unanimidade. Nada 
mais havendo a tratar, encerra-se a r~~nião, lavrando eu, 
Carl(JS Guilherme Fonse~ Assistente da Comissão, a 
presente Ata, que lida_e aProvada, serã as~inada pelo Sr. 
Presidente. 

COMISSÃO DE SAÚDE 

4~ Re~niào, realizada em 15 de agôsto de 1985 

Ãs onze horas, do dia quinze de agosto de mil nove
centos e oitenta e cinco, na Sala de Reuniões da Comis
são, na Ala Senador Alexandre Costa, sob a Presidência 
do Senhor Senador Lourival Baptista, Presidente, pre
sentes -OS Senhores Senadores Gaivão Modesto, Alcides 
Paio e Jorge Kalume, reúne-se a Comissão de Saúde. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Raimundo Parente, Amaral Furlan, 
Jaison Barreto e Henrique Santillo. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente de
clara abertos os trabalhos, dispensando a leitura da Ata 
da reunião anterior~ que ê dada por aprovada. A seguir, 
o Senhor Presiderite comunica recebimento de Oficio do 
Senhor Senador Carlos Chiarelli, Líder do PFL, no qual 
Sua Excelência dá ciência dos problemas referentes aos 
médicos da Fundaçã_o das Pioneiras Sociais, salientando 
que tendo recebido o Comando de Greve daqueles pro
fissionais aos quais del! cOnhecimento de que o assunto 
já estava sendo resolvido. Prosseguindo, o Senhor Presi
dente comunica tambêm, recebimento de Ofício do Se
nhor Ministro da Saúde, no qual, aquele Ministêrio dâ 
conhecimento das diretrizes seguidas n_o combate às 
doenças que se constituem importantes problemas sani
tários, cone! amando o apoio da Comissão de Saúde, na 
mo5ní~ãÇão de reCursos institucionais necessârios;para 
a campanha de vacinação para erradicação da poliomie
lite, que se dará no dia 17 de agosto próximo. Usa da pa
lavra na oportunidade, o Senhor Senador Jorge Ka1ume, 
enaltecendo o elevado espírito dessa iniciativa, por parte 
do Ministêrio da Saúde. Dando continuidade aos traba
lhos, passa-se a apreciaÇão-das matêrias constantes de 
pauta, e o Senhor Presidente concede a palavra ao Se-

- nhor Senador Gal vão Modesto, que emite parecer favo
rável ao Projeto de Lei da Câmara n9 60, de 1982,- que 
"dispõe sobre a regillanientação do exerctcio da enfer-
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magem e dá outras providências". Não há debates e a 
Comissão por unanimidade, aprOva o parecer do Rda
ter. A seguir, o Senhor Presidente concede a palavra ao 
Senhor Senador Alddes Paio, que emite parecer favorá
vel ao Projeto de Lei da Câmara n9 287, de 1983, que "re.. 
voga o artigo I I da Leí n~' 5.890, ôe 8 de junho de 1973, 
que alterou a legislação da Previdência Social". Não há 
debates, e a Comissão, por unanimidade, aprova o pare
cer do Relator. Ainda com a palavra, o Senhor Senador 
Alcides Paio, lê parecer da lavra do Senhor Senador Rai
mundo Parente, que conclui favoravelmente ao Projeto 
de Lei_ si a Câmara n~> 130, de 1983, que "dá nova redação 
ao caput do artigo !56 da Consolidação das Leis do Tra~ 
balho, aprovada pelo Oecreto~Jei ri9 5.452, de 19 demWo 
de 1943". Não há debates, e a Comissão, porunanimida~ 
de, aprova o parecer do Relator. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la
vrando eu, Paulo Roberto de Almeida Campos, Assis~ 
tente da Comissão, a presente Ata, que lida e aprovada, 
será assina"da pelo Senhor Presidente, indo à publicação. 

COMISSÃO DE MUNIClPIOS 

6• Rewliiio (ordinária), realizada 
em 19 de setembro de 198:5 

Às onze horas do dia dezenove de setembro de mil no
vecentos e oitenta e cinco, na Sala da Comissão, na ala 
Senador Alexandre Costa, sob a presidência do Senhor 
Senador Moacyr Da/la, Presidente,_reúne-~e_a_Com~ssão 
de Municípios, com a presença dos Senhores Sinadores
Luiz Cavalcante, Roberto Wipych, Alcides Paio, Nival
do Machado, Jorge Kalume, Gastão MU:ller, Lourival 
Baptista, Altevir Leal. Deixam de comparecer, por mo
tivo justificado, os Senhores Senadores Amaral Furlan, 
Ber:Iedito Ferreira, Octavio Cardoso, Gaivão Modesto, 
José Ignácio Ferreira, Marcelo Miranda, Alfredo Cam
pos e Nelson Carneiro. 

Havendo número regíinental, o Senhor Presidente de
clam 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 seguintes Projetas de Re
solução da Comissão de Economia, às seguintes Mensa
gens Presidenciais: I) Mensagem n~ 023, de 1985, do Se
nhor Presidente da República, submetendo à aprovação 
do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fa
zenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal 
de Aurora do Norte (GO) a contratar operação de crédi
to no valor de Cr$ 141.171.509 (cento e quarenta e_ um -
milhões, trezentos e setenta e um mil, quinhentos e nove 
cruzeiros). Relator: Senador _Jorge Kalume. Parecer: fa
vorável. Aprovado por unanimidade. 2) Mensagem n9 
026, de 1985, do Senhor Presidente da RepÕblica, sub
metendo à aprovação do Senado Federal, proposta do 
Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a 
Prefeitura Munici"pal de Joviània (GO) a contratar ope
ração de crédito no valor de Cr$ 33.712.590 (tr[nta e três 
milhões, setecentos e doze mil, quinhentos e noventa cru
zeiros). Relator: ~enãdor Gastão Mlillf:r_. Parecer: favo
rável. Aprovado por unanimidade. 3) Mensagem n9 260, 
de 1984, do Senhor Presidente da República, submeten
do à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor 
Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefei
tura Municipal de Araras (SP) a contratar operação de 
crédito no valor deCrS 7.952.802.000 (sete bilhões, nove
centos e cinqUenta e dois milhões, oitocentos e dois mil 
cruzeiros). Relator: Senador Roberto Wypych. Parecer; 
favorável. Aprovado por unanimidade. 4) Mensagem n9 
120, de 1985, do Senhor Presidente da República, sub
metendo à aprovação do Senado Federal, proposta do 
Senhor Ministro da Fa7enda, para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de Piracicaba (SP) a contratar ope
ração de crédito no valor de Cr$ 10.720.200.000 (dez bi
lhões, setecentos e vinte milhões e duzentos mil cruzei
ros). Relator: Senador Roberto Wypych. Parecer: favo
rável. Aprovado por unanimidade. 5) Mensagem n9 263, 
de 1984, do Senhor Presidente-da Repúblcia, submeten~ 
do à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor 
Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefd
tum Municipal de Lages (SC)_ a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ ll6.937.338 (cento e dezesseis 

milhões, novecentos e trinta e_ s_ete mil, trezentos e trinta 
e oito cruzeirOS). Relator: Senador Roberto Wypych. Pa
recer: f~worável. Aprovado por unanimidade. 6) Mensa
ge-m nY 160, de-1985, do Senhor Presidente da República, 
submet,endo à aprovação do Senado Federal,- proposta 
do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autoriza
da_~_ Prcfeiiur~ Municipal de Areriâpolis (M'f) ~contra
tar oPeráção de crédito no valor de Cr$ 897.577.690 (o'í=
locentos e noventa e sete milhões, quinhentos e setenta e 
sete mil, seiscenfos e noventa cruzeiros). Relator: Sena
dor Gastiío Müller. Parecer: favorável. Aprovado por 
unanimidade. 

Nadtl mais liãvendo a tratar, encerra-se a reunião, la
vn.indo eu, Francisco Gonçalves Pereira, Assistente da 
Comissão, a presente Ata que, tida e aprovada, será assi
nada pelo Senhor PresidenteL 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL 

8' Reunião, realizada em 12 de setembro de 198S 

----~ez horas do dia doze:_d_e_sekmbr_Qde mil novecen
tos e oitenta e cinco, na sala de reuniões da Comissão,- na
Ala Senador Alexandre Costa, sob a Presidência do Se
nhor Senador Alberto Silva e com a presença dos Senho
res Senadores Gabriel Hermes, Henrique Santillo, Ju
tahy Magalhães, Jorge Kalume e Alcides Paio, reúne-se 
a Comissão de Legislação Social. Deixam de compare
cer, por motivo justificado, Os Senhores Senadores Car
los Alberto, Altevir Leal, Helvídio Nunes, Jaison Barre
to e Nivaldo Machado. Havendo número regimental, o 
Senhor Presidente declara abertos os trabalhos, dispen
sando a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada 
como aprovada. A seguir, são apreciadas as seguintes 
matérias: I. Projeto de Lei do Senado n9 14, de 1984, que 
~·Acrescenta dispositivo à Lei n9 6.435, de 15 dejulh_o de 
1977, que dispõe sobre as entidades de previdência priva
da". Relator: Senador Henrique Santillo. Parecer: Favo
rável. Aprovado por unanimidade. 2. Projeto de Lei do 
Senado n9 287, de 1981, que "altera a Lei Complementar 
n? 26, de II de setembro de 1975, permitirido a utilização 
da conta individual do PISjPASEP paa saldar débito pe
rante o Programa de Crédito Educativo". Relator: Sena
dor Jutahy Magalhães. Parecer: Favorável. Aprovado 
por unanimidade. 3, Projeto de Lei do Senado 296, de 
1983, que "dispõe sobre abatimentos, da renda bruta, de 
despesas com empregados domésticos". Relator: Jorge 
Kalume. Parecer: Favorável. Aprovado por unanimida
de. 4. Projeto de Lei da Câmara n9 236, de 1984, que 
"disciplina e limita o comprometimento da renda fami
liar dos mutuários do Sistema Financeiro da HabitaçãO 
- SFH, e os reajustes da casa própria". Relator: Sena
dor Jorge Kalume. Parecer: Favorável, com a emendada 
Comissão de Economia. Aprovado por unanimidade. 5-. 

-Projeto de Lei do Senado n~ 272, de 1980, que "fixa nor
mas para-a-escolha de dirigentes das Universidades e dos_ 
estabelecimentos isolados de ensino superior". Relator: 
Senador Jutahy_Magalhães. Parecer; Favorável, na for
ma da Emenda n9 1, da Comissão de Educação e Cultu
ra. Aprovado por unanimidade. 6. Projeto de Lei da Câ
Jtfatã n? 49;-de 1977, que "altera a redação da letra a do 
artigo 3? da Lei n9 4.769, de 9 de setembro de 1965, que 
dispõe sobre o exercido da profissão de Técnico de Ad
ministração", como os seguintes anexos: Projeto de Lei 
da Câmara n9 III, de 1981, e Projeto de Lei da Câmara 
n9 124, de 1983. Relator: Senador Jutahy Magalhães. Pa
recer: Favorável aos PLC n9s_49, de 1977, e 111, de 1981, 
na formada emenda n? I, da Comissão de Legislação So
cial (Substitutivo) e pelo arq_uivamento do PLC n9 124, 
de 1983. Aprovado por unanimidade. 7. Projeto de Lei 
da Câmara_n? 27, de 1977, que "acrescenta parágrafos ao 
artig~ 7_66 dQ ~cr~to_-lei ri?5_.4_5~Lçl_e J9 d~ m<otio de 194J 
(COnsolidação das Leis do Trabafho)". Relator: Senador 
Gabriel HenUes. Parecer: ContráriO. Aprovado por una
nimidade. Retirado de pauta o Projeto de Lei do Senado 
n~ 234, de 1983, a pedido do Senhor Presidente. Esgota
das as matérias da pauta e nada mais havendo a tratar, o 
Senhor Presidente agradece _o_ comparecimento dos Se
nhores Senadores e declara encerrados os trabalhos, de
terminando que eu, Antônio Carlos Pereira Fonseca, As
sistente da Comissão, lavrasse-a presente A ui, que, lida e 
aprovada, serã assinada por sua Excelência. -Senador 
Alberto Silva. 

Outubro de 1985 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL 

9' Reunião, Extraordinária, realizada 
em 18 de setembro de 1985 

As dezessete_ horas e trinta minutos do dia dezoito de 
setembro de mil novecentos e oitenta e cinco, na sala de 
reuniões <filCOITiiSsãO, na Ala Senador Alexandre Costa, 
sob a presidência do Senhor Senador Jorge Kalume, Pre
sidente, em exercício, da ComissãO, e com a presença dos 
Senhores Senadores Mário Maia, Nivaldo Machado, Al
bano Franco e .José Lins, reúne-se a Comissão de Serviço 
Público Civil. Deixam de comparecer por motivo jUstifi
cado, os Senhores Senadores_ Alfredo G:impos, João 
Castelo e Helvídio Nunes. Havendo número regimental, 
o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos, dis-
pensando a leitUra aa Ata da reunião anterior, que é 
dada como aprovada. O Senhor Presidente esclarece aos 
membros presentes que a reunião destina-se à apreciação 
do Projeto de Lei do Senado n~ 201, de !985- Comple
mentar, que "cria o Estado de Tocantins e dã outras pro
vidências". Es_clarec_e, ainda, que é o Relator designado a 
emitir o parecer sobre a matéria e, assim sendo, solicita 
ao Senhor Senador Mário Maia para assumir' a presidên~ 
Cia dos trabalhos da Comissão. Com a palavra, o Senhor 
senador Jorge Kalume lê o seu parecer que conclui favo
ravelmente ao projeto. Não há discussão e a Comissã_o o 
aprova, por unanimidade dos presentes. Reassumindo a 
preSidênda ci SenhOr Senador Jorge Kalume agradece o 
comparecimento dos Senhores Senadores e não havendo 
nada mais a tratar, Sua Excelência dectara encerrados os 
trabalhos, lavrando eu, LuizCiáudio de Brito, Assistente 
da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, serã 
assinada pelo Senhor Presidente.- Senador Jorge Kalu~ 
me. 

COMISSÃO DE REDAÇÃO 
Sf.Reunião Ordinária, realizada às 14 horas 

do dia 5 de setembro de 1985 

Às quatorze horas do dia cirico de setembro de um mil 
novecentos e oitenta e cinco, na Sala de Reuniões da Co
missão, sob a Presidência do_ Senhor Senador José Igná
cio Ferreira, Presidente em exercício, presentes os Se
nhores Senadores Octávio Cardoso e Jorge Kalume, 
reúne-se a Comissão" de Redação. Ausentes, por motivo 
justificado, os demais membros da Comissão. Abertos os 
trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra ao Se
nhor Senador Octávio Cardoso que, em seu parecer, 
apresenta a redação final do Projeto de Resolução n9 87, 
de 1985, que modifica a redação do artigo 19 da Reso
lução n9 129, de dezembro de 1984, que autoriza a Prefei
tura Municipal de Maceió, Estado de Alagoas, a realizar 
operação de empréstimo externo, no valor de USS 
5~000,000.00 (cinco milhões de dólares americanos), de.s~ 
tinada a financiar _o programa de investimentos daquela 
Prefeitura. Aprovadoo parecer, o Senhor Presidente con
cede a palavra ao Senhor Senador Jorge Kalume que, em 
seU parecer, apresenta a redação final do Projeto de Re
solução n9 88, de 1985, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Ara~uaína, Estado de Goiás, a elevar em Cr$ 
152.711.060 (cento e cinqUenta e dois milhões, setecentos 
e onze mil e sessenta cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada. Aprovado o parecer, o Senhor Presidente 
conc_ede a palavra ao Senhor Senador Octávio Cardoso 
que, em seu parecer, apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n9 89, de 1985, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Teófilo Otoni, Estado de Minas Gerais, a 
elevar em Cr$ 5.197.659:784 (cinco bilhões, cento e no
venta e sete milhões, seiscentos e cinqUenta e nove mil, 
setecentos e oitenta e quatro cruzeiros) o montante de 
sua d~vida_ conscilid_~dª. Aprovado _o parecer, o Senhor 
Presidente concede a palavra ao Senhor Senador Jorge 
Kalume que, em seu parecer, apresenta a redação final 
do _P_rqjeto de Resqlução n9 90, de 1985, que autoriza a 
Prefeitura Municipaf de Manaus, Es_tado do Amazonas, 
a elevar em Cr$ 1.335,608.228 (~:~m bilhão, trezentos e 
trinta e cinco milhões, seiscentos e oito mil, duzentos e 
vinte e oito cruzeiros) o montante de sua dívida consoli
dada. Aprovado o parecer, o Senhor Presidente concede 
a palavra ao Senhor Senador Jorge Kalume que, em seu 
parecer, apresenta a redação final do Projeto de Reso
lução nY 91, de 1985, que autoriza a Prefeitura Municipal 
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de Timóteo, Estado de Minas Gerais, a elevar em Cr$ 
6.812.900.380 (seis bilhões, oitocentos e doze milhões, 
novecentos mil, trezentos e oitenta cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada. Aprovado o parecer, o Se
nhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador 
Octávio Cardoso que, em seu parecer, apresenta a re
dação final do Projeto de Decreto Legislativo n~> 34, de 
1983 (n'i' 20/83, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o texto do Protocolo de 1978, relativo à Convenção In
ternacional para Salvaguarda da Vida Humana no Mar, 
de 1974, concluído em Londres, a 17 de fevereiro de 
1978. Aprovado o parecer, e nada mais havendo a tratar, 
o Senhor Presidente dã por encerrada a reunião, lavran
do eu, Vânia Borges Camargo, Secretária ad hoc, a pre
sente Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor Presiden
te, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 5 de setembro de 1985. 
-Senador José lgnácio Ferreira, Presidente-em exercí
cio. 

35~reunião extraordinária, realizada às 14 horas 
do dia 27 de agosto de 1985 

As quatroze horas do dia vinte e sete de agosto de um 
mil novecentos e oitenta e cinco, na Sala de Reuniões da 
Comissão, sob a Presidência do Senhor Senador Lenoir 
Vargas, Presidente, presentes os Senhores Senadores Sal
danha Derzi e Jorge Kalume, reúne-se a Comissão de 
Redação. Ausentes, por motivo justificado, os demais 
membros da Comissão. Abertos os trabalhos, o Senhor 
Presidente concede a palavra ao Senhor Senador Salda
nha Derzi que, em seu parecer, apresenta a redação final 
do Projeto de Lei do Senado n"' 99, de 1979, que estabele
ce a obrigatoriedade de correção monetária dos preços 
mínimos dos produtos agropecuârios e das atiVidades ex
trativas. Aprovado o parecer, e nada mais havendo a tra
tar, o Senhor Presidente dâ por encerrada a reunião, la
vrando eu, Vânia Borges Camargo, Secretária .. ad hoc", 
a presente Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor Pre
sidente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 27 de agosto de 1985. 
- Senador Lenoir Vargas, Presidente. 

36~ Reunião Extraordinária, 
realizada às 18:30 horas 

do dia 28 de agosto de 1985. 

Às dezoito horas e trinta minutos do dia vinte e oito de 
agosto de um mil novecentos e oitenta e cinco, na Sala de 
Reuniões da Comissão, sob a Presidência do Senhor Se-
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nadar Jorge Kalume, Presidente em exercícío, presentes 
os Senhores Senadores Saldanha Derzi e Martins Filho, 
reúne·se a Comissão de Redação. Ausentes, por motivo 
justifiCado, os deinais membros da Comissão. Abertos os 
trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra ao Se
nhor Senador Saldanha Derzi que, em seu parecer, apre
senta a redação final do Projeto de Resolução n9 85, de 
1985, que modifica a redação do artigo J9 da Resolução 
n9 122, de 1984, do Senado Federal, que autoriza o Go
verno do Estado de Goiás a realizar operação de emprés
timo externo, no valor deUS$ 150,000,000.00 (cento e 
cinqUenta milhões de dólares americanos), destinada ao 
saneamento das finanças das instituições de crédito da
quele Estado. Aprovado o parecer, e nada mais havendo 
a tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada a reunião, 
lavrando eu, Vânia Borges Camargo, Secretária ad boc, a 
presente Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor Presi
dente, vai à publicação. 

Sa!~ de Reuniões da Comissão, 28 de agosto de 1985. 
-:--seõador Jorge Kalume, Presidente em exercício. 

37• Reunião Extraordinária, 
_realizada às 18:45 horas 

do dia 29 de agosto de 1985. 

Às dezoito horas e quarenta e cinco minutos do dia 
virife e -nove de agosto de um mil novecentos e oitenta e 
cincO, na Sala de Reuniões da Comissão, sob a Presidên
cia do Senhor Senador Jorge Kalume, Presidente em 
exercício, reúne~se a Comissão. AusenteS, por motivo 
jtiStrficado, os demais membros da Comíssão. Abertos os 
trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra ao Se
nhor Senador Saldanha Derzi que, em seu parecer, apre
senta a redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n"' 27, de 1985 _(n"' 106/85, na Câmara dos Deputados), 
que autoriza o Senhor Presidente da República a 
ausentar-se do País nos últimos dez dias do mês de se
tembro do corrente ano, a fim de participar da abertura 
da XL Sessão da Assembléia-Geral da Organização das 
Nações Unidas. Aprovado o parecer, o Senhor Presiden
te concede a palavra ao Senhor Senador Martins Filho 
que, em seu parecer, apresenta a redação final do Projeto 
de Lei do Sena-don"' 69, de 1985, que inclui Tancredo de 
Almeida Neves na Galeria dos ex-Presidentes da Re
pública. Aprovado o parecer, e nada mais havendo a tra
tar, o Senhor Presidente dá por encerrada a reunião, la
vrando eu, Vânia Borges Camargo, Secretária ad hoc, a 
presente Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor Presi
dente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 29 de agosto de 1985. 
- Senador Jorge Kalume, Presidente em exercício. 
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38~ Reunião Extraordinária, 
realizada às 18:40 horas 

do dia 11 de setembro de 1985. 

Ãs dezoito horas e quarenta minutos do dia onze de 
setembro de um mil novecentos e oitenta e cinco, na Sala 
de Reuniões da Comissão, sob a Presidência do Senhor 
Senador Lenoir Vargas, Presidente, presentes os Senho
res Senadores Jorge Kalume e Martins Filho, reúne-se a 
Crunissão de Redação. Ausentes, por motivo justificado, 
os demais membros da Comissão. Abertos os trabalhos, 
o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Sena
dor Jorge Kalume que, em seu parecer, apresenta a re
dação final do Projeto de Resolução n"' 92, de 1985, que 
autoriza a Prefeitura Municipal da Cidade do Recife, Es
tado de Pernambuco, a realizar operação de empréstimo 
externo no valor de USS 5.000,000.00 (cinco milhões de 
dólares americanos.) Aprovado o parecer e nada mais 
havendo a tratar, o Senhor Presidente dá por encerr.ada a 
reunião, favrando eu, Vânia Borges Camargo, Secretária 
ad hoc, a presente Ata que, uma vez rubricada pelo Se
nhor Presidente, vai à publicação. 

Sala de R~uniões da Comissão, 11 de setembro de 
1985.- Senador Lenoir Vargas, Presidente. 

39~ Reunião Extraordinária, 
realizada às 18:45 horas 

do dia 12 de setembro de 1985. 

Às dezoito horas e quarenta e cinco minutos de um mil 
novecentOs e Oitenta e cinco, na Sala de Reuniões da Co
missão, sob a Presidência do Senhor Senador Lenoir 
Vargas, presentes os Senhores Senadores Nivaldo Ma
chado e Jorge Kalume, reúne-se a Comissão de Redação. 
Ausentes, po~ motivo justificado, os demais membros da 
Comissão. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente 
concede a palavra ao Senhor Seilador Nivaldo Machado 
que, em seu parecer, apresenta a redaçào final do Projeto 
de Lei do Senado n"~' 256, de 1985, que dá nova redação 
aos artigos 4 t, 45 e§ 19 do artigo 55 da Lei n9 5.682, de 21 
de junho de 1971 e dá outr~s providências. Aprovado o 
parecer e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presiden
te dá por encerrada a reunião, lavrando eu, Vânia Borges 
Camargo, Secretária ad hoc_ a presente Ata, que uma vez 
rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões de Comissão, 12 de setembro de 
1985. - Senador Lenoir y argas, Presidente. 
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I -ATA DA 187• SESSÃO, EM 2 DE OU
TUBRO DE 1985 

!.l-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Oficios do Sr.1~-Secretário da Câmara dos 
Deputados 

Encamtnhando à revisão do Senado autógrafos dos 
seguintes projetas: 

-Projeto de Lei da Câmara n., 131(85-
Complementar (n'i' 252/85-Comp\ementar, na Casa 
de origem), que inclui o Município de Maracanaú, 
recém-desmembrado do Munic_ípio de Maranguape, 
na regíão metropolitana, de Fortaleza, alterando o § 
8'>' do art. I 'i' da Lei Complementar n~> 14, de 8 de 
junho de 1973. 

- Emenda da Câmara dos Deputados ao Projeto 
de Lei do Senado n'i' 191, de 1984 (n9 5.802/85, na 
Casa de origem), que dispõe sobre o exercício da 
profissão de Economista Doméstico e dã outras 
providências. 

1.2.2- Pareceres encaminhados à Mesa 

1.2.3- Leitura de projetos 

- Projeto de Lei do Senado n'i' 287/85, de autoria 
do Sr. Senador Guilherme Palmeira, que altera 
dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho e 
dá outras providências. 

--Projeto de Lei do Senado n'i' 288/85, de autoria 
do Sr. Senador Nelson Carneiro, que acrescenta 
dispositivo à CLT, considerando insalubre o traba
lho realizado em hospitais e estabelecimentos simila
res. para efeito de percepção de adicional. 

- Prõjefo de Lei do Senado n'i' 289/85, de autoria 
do Sr. Senador Jutahy Magalhães, que altera a base 
de câlculo .e alíquotas do Imposto único sobre lubrifi
cantes e combustíveis, de que trata o Decreto
lei n'i' 1.785, de 13 de maio de 198Ô, e dã outras provi
dências. 

- Projeto de Lei do_ Senado n'i' 290 /8_5, de autoria 
do Sr. Senador João Lobo,.que altera dispositivos da 
lei n'i' 6.354, de 2 de setembro de 1976, que dispõe 
sobre as relações de trabalho do atleta profissional de 
futebol, e dá outras providências. 

República Federativa do Brasil 

DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO II 

CAPITAL FEDERAL QUINTA-FEIRA, 3 DE OUTUBRO DE 1985 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1.2.4 - Discursos do Expediente 

SENADOR ROBERTO CAMPOS-Políti<;aeoo
nômica da Nova República. 

1.2.5 - Questão de ordem 

Levantada pelo Sr. Hélio Queiras, sendo contradi
tada pelo Sr. Virgflio Távora, e respondida pela Pre
sidênci!\. no tocante à prorrogação ·do tempo conce
dido a9 Sr. R aberto Campos, na condição de Líder 
de partido. 

1.2.6- Discursos do Expediente (continuaçio) 

SENADOR FABIO LUCENA, como Líder -
Apreciação do discurso do Sr. Roberto Campos, 
proferido na presente sessão. 

SENADOR ROBERTO CAMPOS. em explicação 
pessoal- Aduzindo novas considerações ao pronun
ciamento anterior de S. Ex~ 

SENADOR JOSE LINS. como Líder- Conside~ 
raÇões sobre o diScurso do Sr. Roberto Ca-mpos, feito 
na presente sessão. 

1.2.7- Comunica.çio da Presidência 

Recebimento do _Oficio n9 S/38, de 1985 (n'i' 
107 /85,_ na origem), do Sr. Goveroador do Estado da 
Bahia, solicitando, autorização do Senado Federal a 
fim de que aquele Estado possa realizar operação de 
empréstimo- externo no valor de US$ lS,ÕÕO,OOO.OO 
para os fins que especifica. 

1.2.8- Requerimento 

~9 385/85, de autoria do Sr. Senador Jutahy Ma
galhães, s_olicitando dispensa de interstício e prévia 
distribuição de avulsos para o Projeto de Lei do Se
nado n9 105, de 1985. Aprovado. 

1.2.9- Comunicação da Liderança do PMDB na 
Câmara_ dos Deputados 

De substituições de membros em comissão mista. 

1.2.10- Requerimento 

N'i' 386/85, de autoria do Sr. Senador Jutahy Ma
galhães, solicitando a transcrição, nos Anais do Se-

nado Federal, de artigo publicado no Correio Brazi
Jiense do dia 23-9-85. 

1.2.11- Comunicação da Presidência 

Convocação de sessão extraordinária a realizar-se 
hoje. às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia 
que' designa. 

1.3-0RDEM DO DIA 
-_Projeto de Lei_ do Senado n9 267/83, que dispõe 

sobre a não aplicação dos regulamentos disciplinares 
das Forças Armadas aos casos que especifica. 
Votação adiada por falta de quorum, após usarem da 
palavra os Srs. Humberto Lucena, Itamar Franco e 
Milton Cabral. 

-Projeto de Lei da Câinara n9 53/77 (n9 227/75, 
na Casa de origem), que disPõe sobre condições a 
observar na reriovação de contratos de atletas 
profissióiiais. e dá outras providências. Votação adia
da por falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n'i' 4 l/85 (n'i' 
4. 976/85, rui-Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que altera a estrutura da ca
tegoria funciorial de Geógrafo, do Grupo-Outras 
Atividades de Nível Superior, e dá outras providên
cias. Discussão encerrada, ficarido a votação adiada 
por falta de quomni.. 

-Projeto de Lei da Câmara n9 56/85 (n9 
4.97_5/85. na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que altera a estrutura da ca
tegoria funcional de Sociólogo, do Grupo-Outras 
Atividades de Nível SuperiOr, e dâ outras providên
cias. Discussão encerrada, ficando a votação adiada 
por falta de quomm. 

-Projeto de Lei da Câmara n9 61/85 (n9 
4.985/85, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que fixa os valores de retri
buição das categorias funcionais de Zootecnista e Te-
rapeuta Ocupacional, do Grupo-Outras Atividades 
de Nível Superior a que se refere a Lei n9 6.550, de 5 
de julho de 1978, e dâ outras providências. Discussão 
encerrada, ficando a votação adiada por falta de 
quorum. 

-Projeto de Resolução n9 100/85, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Joviânia (GO), a elevar em 
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Cr$ 33.Ú2.!i90 (trinta e três milhões, setecentos e 
doze mil, quinhentos e noventa cruzeiros), o montan
te de sua dívida consolidada. Discussio en<;~f!Rda, 
ficando a votaçã_o adiada p~r falta de quorum: -

-Projeto de Resoluç_ão n\"' _lOl/85, que autoriza a ~ 
Prefeitura Municipal de A!:ir_?~~- _do_ Norte_ (GO),_ a 
elevar em CrS 141.371.509 (cento e- gllarCnta e um 
milhões, trezentos e setenta e um mil, quinhentos e 
nove cruzeiros), o montante de sua dívida cons_olida
da. Discussão encerrada, ficando a votação adiada 
por falta de quorum. 

-Projeto de R~solução n9 102/85, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Piracicaba (SP), a elevar em 
Cr$ 10.720.200.000 (dez_ bilhões, setecentos e vinte 
milhões e duzentos mil cruzeiros), O mont!intC de sua 
dívida consolidada. Discu!JSào encerrada,- -fiCatldo a 
votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 103/85, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Lages (SC), a elevar em Cr$ 
t 16.937.338 (cento e .dez;esseis milhões,_ novecentos e 
trinta e sete mil, trezentos e trinta e oito" cruzelfôsyo·· 
montante de sua dívida consolidada. Discussilo encer
rada, ficando a votação adiada por fàlta de qUorum. 

-Projeto de Resohição n9 104/85, q11:e autoriza a 
Prefeitura Municipal de Araras (SP), a elevar em Cr$ 
7.952.802.000 (sete bilhões, noyecentos e cinqUenta e 
dois milhões, oitocentos e dois mil cruzeiros) o-mon
tante de sua dívida consoHda4l:t~ p~cuss~~ encerra~a, 
ficando a votação adiada por falta_~~ quorum. 

- Projeto de Resoluç_ãq_ n9 106/85; que autoriza a: 
Prefeitura MuniciQal de Arenãpolis (MT), li"deYã.i em 
Cr$ 897.577.690 (oitocentÇ)s e noventa e sete ·milhões, 
quinhentos e setenta e sete mil seiscentos e noVeil~á 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 
Discussão encerrada, ficando a votação adiada por 
falta de quorum. 

1.3.1 - Questio de ordem 

-Levantada pelo Sr. Fábio Lucena e acolhida 
pela Presidência, relativa à inexistência de quorum 
para o prosseguimento da sessão. 

I .4- ENCERRAMENTO 

2-ATA DA 188• SESSÁO, EM 2 DE OU
TUBRO DE 1985 

2.1 -ABERTURA 

2.2 - EXPEDI ENTE 

2.2.1- Ofícios do Sr.l9-Secretário da Câmara dos 
Deputados 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal 

ASSINATURAS 

Via Superfície: 

Semestre ..... --.- ..... -.- ...•..••.. --.-.- ..• - --- - CrS 3.000,00 

Ano Cr$ 6.000,00 

Exemplar Avulso: _Cr.S 50,00 

Tiragem: 2.200 exemplares. 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos 
seguinte!; ProJefOS:~ 

· ---Projeto de Lei da Câmara n9 132/85 (n9 
-~3.157 /80, na Casa de origem), que dá nova redação 

ao art. 10 da Lei n<:> 5.107, de 13 de setembro de 1966, 
dispondo sobre a utilização da conta vinculada pelo 
-empregado para o fim de adquirir moradia. 

- Projetq_ de Lei da Câmara n'i' J33f85 (n9 
3.379/80, na Casa de orig_em), ciue libera o trariSpcirte 
de material esportivo referente ao esporte do vôo li-
vre. 

-Projeto de Lei da Câmara n9 134/85 (n9 
1.469/80, na Casa de origem), que proíbe a utilização 

- de_chapa de cor amarela em veículos utilizados pela 
Administração Pública Federal Direta e Indireta, in
clusive Fundações. 

-ProjetO -de Ui da Câmara n9 135/85 (n9 
3.736/80, na Casa de origem), que decla_ra de utilida
de pública a Associação dos Criadores da Mata 

··--Norte do Estado de Pernambuco. 
-Projeto de Lei da- Câmara n9 136/85 (Õ9 

3~098/84, ii.a Casa de origem), que altera dispositivo 
do Decreto-lei n9 227, de 28 de fevereiro de 1967--"
Código de Minas. 

-Projeto de Lei da Câmara n9 137/85 (n9 
-:5:347/85, na Casa de origem), que declara o cidadão 
Tanctedo- de Almeida Neves, Presidente Honorário 
da- República. 

-Projeto- de Lei da Câmara n9 138/85 (n9 
--3:8~~78cr.-rnc Casa de origem), que dispõe sóbre a 

cO_rreção Il]O:ttetâria incidente sobre honorários advo
c~trc::l~S. i_fiCI_~~iVe_em man~ado· de segurança, e dá 
outfas proVídêOcías. --

--:- p_roji:ió ·ae Lei --da Câmara ·n9 139/85 (n9 
3.782/80, na Casa de origem), que torna Obrigatória 
a instalação de tacógrafos nos veículos automotores, 
de passageiros e de carga, destinados ao transporte 
rodoviário. 

=-=-Projeto de Lei da Câmara n'i' 140/85 -(n9 
3.760/80, na Casã de origem), que esten.Pe os finan
ciamentos e demais benefícios do PRO ÁLCOOL às 
mini usinas de álcool destinadas a consumo própri.O. 

....;:Projeto de Lei da Câmara n9 141/85 (n' 
1.914/83, na Casa de origem), que considera .Í!l~a

-lubre a atividade profissional dos empregados nos 
setviçoi;" de Cbleta, transporte e tratamento de lixo, e 
determina outras providências. 

-Projeto de Lei da Câmara ri9 142/85 (n'i' 
5.\92/85, na Casa de origem), que dispõe sobre os ór
gãos de representação dos estudantes de níversupe
rior e dá outras. providências. 

2.2.2 - Pareceres encaminhados à Mesa 

2.2.3 - Comunicaçió da Presidência 

- Retirada da pauta dos itens 6 a tI, referentes a 
escolha de chefes de missão díplomâtica. 

1.2.4- Discursos do Expediente 

SENADOR C ESA R CALS- Telex. recebido do 
Genera:l -Eudydes_ figueiredo convidando o Senador 
Hélio Gueiros para visitar a Escola Superior de 
Guerra. 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Documen
tário apresentado pela TV Manchete no dia de on
tem, Sobre a matança de baleias. 

SENADOR HELTO GUE/ROS, em explicação 
-pessoal - Telex recebido do General_ Euclydes 

FigueiredO convidando S. Ex• para visitar a Escola 
Superior de Guerra, 

SENADORJUTAHY MAGALHÃES, pela ordem 
- Estabelecimento de horários para o funcionamen
to das cOmissões permanentes, mistas, especiais e de 
inquérito. Defesa da ãprovação do Proj!!to de Reso
lução n9 [7 /85, de autoria de S. Ex• _que dispõe sobre 
o uso da palavra. 

2.3 -.ORDEM DO DIA 

- Redação final do P~ojeto de Lei do Senado n9 
34j84, que dá nova redação ao artigo 116, da Lei n9 
1.71 l, de 28 de outubro de 1952, que dispõe sobre a 
licença especial de funcionário público federal. Apro
vada. Ã Câmara dos Deputados. 
~Redação final do Projeto de Resolução 'n9 

81/85, que suspende, por inconstitucionalidade, a 
execução âe dispositivos da Lei -n9 1.042, de 7 de de
zembro de 1973, modificãda pela lei n91.l66, de 16 
de dezembro de 1977, ambas do Município de Ibitin
ga, Estado de São Paulo, e do artigo 49 do Decreto n9 
634, de 5 de julho de 1978, que regulamentou as leis 
nencionadas. Aprovada. À promulgação. 

- Redação final dO Projeto de Resolução n9 
B2785, que suspinde a execução dos parágrafos 19 e 
29 do á"rligo 49, da Ltbi n9 999, de 13 de dezembro de 
1917_. do Município de Junqueirópolis, Estado de São 
Paulo. A._prova~a. À proinulgação. 

-- Redação final do Projeto de Resolução n9 
83/85, que suspende a execu_ção do artigo 29 da Lei n9 
7.266. de 17 de outubro de 1973, do Estado do Rio de 
Janeiro. Aprovada. À promulgação. 

-Projeto de Lei do Senado n9 105/85, que cria o 
Serviço NaciOrial de Alistamento Eleitoral e dá 
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outras providências. Aprovado com emendas, 
primeiro turno. À Comissão de Redação. 

2.3.1- Discursos ap6s a Ordenl do Dia 

SENADOR OCTÁVIO CARDOSO- Desempe
nho do PDS como partido de oposição. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Apro
vação, na presente sessão,_ do Projeto de Lei do Sena-
don"' 105, de 1985. - ---

SENADOR AMARAL PEIXOTO- Corininican
do à Presidência do Senado a abertura por S. Ex•~ 
como Senador mais -idoso, de sessão do Congresso 
Nacional, e sua suspensão, em virtude de estar sendo 
realizada sessão extraordinária do Senado Federal. 

SENADOR NELSON CARNEIRO ~-- Focali
zação de trabalho elaborado pela Dr' Ninon Guerra 
Machado de Faria sobre planejamento familiar. 

SENADOR ÁLVARO DIAS - Reforma 
tributária. 

-SENADOR JVTAHY MAGALHÃES- Decisão 
do STF, considerando inconstituCional a cobrança 
-da contribuição do FINSOCIAL no exercício de 
1982. -

SENADOR ALFREDO CAMPOS- Centenârio 
de promulgação da Lei dos Sexagenários. 

2.3.2 - Designaçio da Ordem do Dia da próxima 
sessão. 

2.4- ENCERRAMENTO 

Quinta-feira 3 3777 

3- RETIFICAÇOES 

-Ata da 164• Sessão, realizada em IQ--9~85. 

-Ata da 181• Sessão, realizada em 25wl0w85. 

4- ATO DO ·sR. PRIMEIRO-SECRETÃRIO 

- N9 14. de 1985. 

5-ATA DE COMISSÃO 

6- MESA DIRETORA 

7- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTI
DOS 

8-COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PER
MANENTES 

Ata da 187'~- Sessão, em 2 de outubro de 1985 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47' Legislatura 

Presidência do Sr_ José Fragelli, Marcondes Gadelha e Martins Filho 

ÃS I4 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORes~ _ 

Mário Maia - Fábio Lucena - Odacir Soares -
Aloysio Chaves- Gabriel Hermes -_Hél_io_Gu~iros
Américo de Souza- Alberto Silva - Helvídio Nunes 
- João Lobo - Cesar Cais- José Lins- Virgílio Tá
vora- Moacyr Duarte~- Martins Filho- Humberto 
Lucena - Marcondes Gadelha --Milton Cabral -
Aderbal Jurema - Cid Sampaio - Nivaldo Machado 
- Lourival Baptista- Heráclito Rollemberg-:- Jutahy 
Magalhães - Lomanto Júnior - Luiz Viana -João 
Cllmon -José Ignádo Ferreira- Nelson Carneiro
Roberto Saturnino......:. Itamar Franco-- Murilo Badaró 
- Henrique Santillo- Roberto Campos- José Fra
gclli - Marcelo Miranda - Enéas Faria - Carlos 
Chiarelli - Alcides Saldanha- Octavio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de pre
senç-cl acusa o comparecimento de40 Srs. Senadores~ Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proleçà~ de Deus, iniCTimos nõsSOS trabalhos. 

O Sr. f9-Secretário ii"á proceder à leitUra dO Expedien
te. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

O FI CIOS 

Do Sr. J9-Secretário da Câmara dos Deputados encami
nhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes pro
jetos: 

. PROJETO DE LEI DA CÁMARA 
N9 131, de 1985 - Complementar 

(N9 :Z52/85- Complementar, na Casa de origem) 

Inclui o Município de Maracanaú, rec:ém
desmembmdo do Município de Maranguape, na re
gião metropolitana de Fortaleza, alterando o § 89 do 
art. J9 da Lei Complementar n"'-14, de -8 de junho de 
1973_ 

O Congresso Na:cíónal decreta: 

Art. 19 O§ 89 do art. (9 da Ld COmplementar nt 14, 
de 8 de junho de 1973, passa a viger com" a seguinte re
dução: 

.. ArL }9 , , .-••• , ~·,. ~~· •A, ••• ••••••••••••• 

§ 8'1' A regiãO- nietropOlitana de Fortaleza constitui
se dos municípios de: Fortaleza, Caucaia, Maranguape, 
Maracanaú, Pacatuba e Aquiraz.'~. 
- -Art. 29 Esta lei complementar entra em vigor na 

data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 
Câmara dos Deputados. I'~' de outubro de 1985. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI COMPLEMENTAR No 14, 
DE 8 DE JUNHO DE 1973 

Estabelece as regiões metropolkanas de Sio Pau· 
lo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, 
Olritiba, Belém e Fortaleza. 

O Presidente da República; 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei Complementar: 

Art. J9 Ficam estabelecidas, na forma do artigo I 64, 
da ConstituiÇão, as regiões metropolitanas de São Paulo, 
Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, Curiti
ba, _Belém e Fortaleza. 

§ 19 A região metropolitana de São Paulo constitui
s.e dos municípios de: 

São Paulo, Arujá, Barueri. Biritiba-Mirim, Caieiras, 
Cuja-mar, Carapicuíba, Cotia, Diadema Embu, Emb~
Guaçu;-Ferraz de Vasconcelos, Francisco Mo rato, Fran
co _-da Rocha, Guararema, Gllarulhos. Itapecerica da 
Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Jandíra, Juquitiba, 
Mairiporã, Mauá, Moji das Cruzes, Osasco! Pirapora do 
Bom Jesus, Poá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, 
Salesópolis, Santa Isabel, Santaria de Parnaíba, Santo 
André, São Bernardo do .. Campo. São Caetano do Sul, 
Suzano e Taboão da Serra. 

§ 29 A região metropolitana de Belo Horizonte 
constituiMse dos municíPios de: 

Belo Horizonte, Betim, Caeté, Contagem, Ibirité, la
goa Santa Nova Uma, Pedro Leopoldo, Rapossas, Ri
beirão das Neves, Rio Acima, Sabará, Santa Luzia e 
Vespasiano. 

§ 39 A região metropolitana de Porto Alegre 
constitui-se dos municípios de: 

Porto Alegre, Alvorada, Cachoeirinha, Campo Bom, 
Carloas~- EStância Vdha, Esteío, GtavaÚlí;- Gi.tiaiba, 
NoVo Hamburgo. São Leopoldo,- Sapíra·ng~, Sapucaia 
do Sul e Viamão. 

§ 49 A região -metropolitana de Recife constittii~Se 
dos municípios de: - -

Recife, Cabo; Igarassu, Itamaracá, Jaboatão, More
no, Olinda, PauliSta e São Lourenço da Mata. 

§ s~ A região metropolitana de Salvador constitui-se 
dos municípios -de: 

Salvador, Camaçari, Candeias, ltaparica. Laura de 
Freitas, São Francisco do Conde, Simões Filho e Vera 
Cruz_. 

§ 69 A região metropolitana de Ctiritiba constituiMse 
dos municípios de~ 

CUritiba, Almirante Tamandaré, Araucâria, Bocaillva 
do Sul, Campo largo, Colombo, Contenda, Piraquara, 
São José_ dos Pinhais. Rio Branco do Sul. Campina 
Grande do Sul, Quatro Barras, Mandirituba e Balsa No
va. 

§ 79 A região metropolitana de Belém constituiMsi:: 
dos municípios de::_ 

Belém e Ana nindeua. 
§ 89 A região metropolitana de Fortaleza constitui

se dos municípios de: 
Fortaleza Caucaia, Maranguape, Pacatuba e Aquiraz. 
§ 99 O valor do salário mínimo ilos municípios inte

grantes de uma região metropolitana serã igual ao vigen
te na Capital do respectivo Estado. 

"A rt. 29 H a verâ em cada região nietropolitana 
um Conselho Deliberativo, presidido pelo Governa
do r do Estado, e um Conselho Co_ns_ultivo. criados 
por lei estadual. 

§ )9 O Conselho Deliberativo contarã em sua 
composição, além do Presidente, com 5 (cinco) 
membroS de reconhecida capacidade técnici ou ad
miniStrativ-a, um dos quais serã o Secretário-Geral 
do Conselho, todos nomeados pelo Governador do 
Estado, sendo uril deles dentre os nomes que figu
rem em lista trípilce organizada pelo Prefeit_o da Ca
pital e outro mediante indicação dos dem~s municí
pios integrantes da região metrOpolitana." 

- (Às Comissões de Constituição e Justiça e de Mu-
nicípio.~.[ · 

EMENDA DA CÂMARA 
DOS DEPUTADOS AO 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 191, de 1984 

(N9.5.80:Zj85, na Casa de o_rigem) 

Eme:nda da Câmara dos Deputados ao Projeto de 
Lei !I~ 5.802:8, de 1985, do Senado Federal, que 
'.'dispõe sobre_o exercício da profissão de Economista 
Doméstico e dá outrits providências". 

Dê-se aos arts .. l"' e 2\0 do Projeto a seguinte redação: 
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c) aos portadores de licenciatura plena, concluí
da até a data da publicação desta lei, em Ciências 
Domésticãs, Economia Doméstica ou EducaçãO Fa_
miliar, e obtida em curso superior devidamente re
conhecido, cujo curriculo ofereça formação profis
sional adequada, a critério do órgão de fiscalizaÇão 
e registro; 

·A;t. · z; · ·e_· ci~ ·;~~ Pdê~~i~· ~-· &-~~-~i~t~ ·o~·-
méstico, sem prejuízo de outros profissionais legal-
mente habilitados: - - -

.. ·-r j~. o;,~;ã;;-de-é~~~;~~~icio. ~ ·;;s~~~,:;;. ã;·Fiu~_;~ 
carão e Cultura e de Legislação Social.) 

PARECERES 

PARECER N• 766, DE 1985 
Da Comissão de Constitulçio e Justiça 

Sobre o Projeto de Lei do Senado nQ 173, de 1982, -
que "altera dispositivo da Lei n" 6.515, de 26 de de
zembro de 1917, possibilitando o divórcio entre pes-
soa nunca antes divorciada e outra já divorciada ante
riormente". 

Relator: Senador Odacir Soares 

Pelo projeto sob exame, de autoria do nobre Senador 
Moacyr Duarte, busca-se uma solução para o dese
quilíbrio suscitado pelo art. 38 da Lei n9 6.515, de 1977, o 
qual, determinando -que o pedido de divórcio somente -
poderã ser formulado uma vez, equipara, num casamen~ 
to, as situações desiguais entre um nubente divorciado e 
outro solteiro. - -

Por forÇa do dispositivo" vigente~ admite-se apenas -a 
ocorrência de um casamento para o que dissolveu o seu 
primeiro, restrição esta Cjue se eStende a ambos os cônju
ges, mesmo que um deles tenha contraído tal casamento 
na situação de solteiro. 

Pleiteando para o cônjuge - que, solteiro, si:: casou 
com divorciado- uma segunda oportunidade matrimo
nial, o projeto busca solução jurídica através de nova re- _ 
dação para o caput do art. 38 da Lei n9 6.5.15, de 26 de 
dezembro de 1977, e lhe acrescenta parágrafo único. 

Alega o autor em um trecho da sua brilhante justifi
cação: 

.. 0 presente pfojeto de lei tem por cibjetivo res
guardar o direito que a lei confere a todos de se di
vorciarem, tentando a felicidade conjugal em novo 
casamento, caso o primeiro não tenha dado certo. 
Pode parecer que esse ·direito já esfCja Plenamente 
garantido pela atual legislação pertinente a divór
cio, mas a realidade nos oferece exemplos do con
trário: À lei do divórcio omitiu-se a respeito da se
guinte possibilidade: uma pessoa solteira, que se 
case com pessoa divorciada, perde o direito a novo 
camento, apenas pelo fato de seu cônjuge já ter se 
divorciado antes." 

A solução proposta, a meu ver, harmoniza~se com a 
ConstituiÇão ~ com noSsa estrutura-Ção juddica. 

Ressalto, cOm o intuito de esClarecimento útil aos nos
sos anais, que parece ter incorrido em equfvoco, na justi~ 
ficação do projeto, a citação dos Senadores Luiz Viaila 
Filho, Gustavo Capaneni.a e Deputado Roque Aras 
como autor, o primeiro~ e os demais relatores de projeto 
similar ao que ora é analisado. Pela pesquisa feita pela 
Assessoria do Senado, existiu e foi rejeitado, alterando o 
art. 38 da Lei n• 6.515, o PLS n•4.7l4-A/78, do Deputa
do Rubem Dourado, tendo como relator, na Comissão 
de Constituíção-e Justiça da Câmara, o Deputado Luiz 
Bras. 

Tal ressalva, entretanto, em nada compromete o obje
tivo colimado pelo Senador Moacyr Duarte e a correção 
têcnica do seu PLS nq 173/82. 

Creio; porénl, que o pedido formalizado pelo projeto é 
modesto. Pelo que se observou no correr da vigência do 
divórcio no Brasil, sua prática, ao contrário do que mui
tos profetizavam, em n3.da abalou os alicerces morais da 
nossa sociedade. Inversamente, constituiu-se num ini
portante instrumento de regularização familiar, consoli
dando a convivência legal de milhares de casais c solu-

cionando problemas vinculados a filhos. Com o divÓr
cio, extinguiu-se, maís rapidamente do que se esperava, a 
disáíffiinãÇAO contia desquitados ou CaSa-is-unídõs d-e fa
to, o que colaborou sobremodo para o fortalecimento do 
núcleo familiar em nosso país. 

Esta a verdade que precisa ser dita. 
Minha opinião, pois, ê a de que não deve haver liriü

- - taÇões -pani o Oúmero--de -Veies que uma pessoa pode 
divorciar-se_e casar-se. 

A própria Constituição jâ estabelece a condição de 
temp<? _lla~a ~-d_issoluçã:<? conjuga), ao preceituar: 

~ "ArCI75. ··~ .. 0·~· .......... •o· ......... .. 
~~-~~ocasaniêii'Fo--Soiiiêntepõaerl sêr-dTSSOfv1:. 

do nos_casos expressos em lei, desde que haja prévia 
separaÇãO jUdicial por mais- de três anos." 

_Basta.esse perfodo de tempo para que se resguarde a 
seriedade de um novo casamento. 

A Lei n'>' 6.515, de 26 de dezembro de 1977 - regulan~ 
do os casos de dissolução da sociedade conjugal e doca
samento, seus efeitos e respectivos procesSos -, dá am
plas garantias ao disciplinamento da dissolução conju
gal, fazendo_exigências que desestimulam sobremo_do o _ 
novo casamento. Por outro lado, sabemos todos, pela 
longa experiência das observações de convivência social, 
que um primeiro casamento pode ter acontecido sob mo~ 
tivações levianas ou imatura:s; iiias dificilmente -ocorrerá 
um segundo consórcio por motivos menoS nobres, tais as 
implicações legais, concernentes especialmente aos ônus 
materiais, que advêm de um casamento. 

- Tais razões me levam a sugerir a aprovação do PLS n'>' 
173/82, com o voto em separado favorável, do Sr. Sena
dor Nelson Carneiro e através da 

EMENDA SUBSTITUTIVA:- N• 01-CCJ 

~· Art. 1"' Fica ~e~ogado o artigo 38 da Lei n9 
6.515,_de 26 de dezembro de 1977. 

Art. 2<:> Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3'>'_ Revogam-se <is disposiÇões em con
trârio." 

Este o meu Parecer, s.m.j. 
Sala da Comissão, em 18 de setembro de 1985. -José 

Ignádo Ferreira, Presidente - Odacir Soares , Relator 
- NivaldQ Machado- Luiz_Cavalcante- Octávio Car
doso- Martins Filho- Roberto Campos- Nelson Car
neiro, (favorável, nos termos do voto em separado)
Jutahy Magalhães. 

Voto em separado, do Sr. Senador Nelson Carneiro 
I ~-Aco-ffii)irih_Õ_o voto -do eminente Relator, pela 

aprovação do Projeto em exame. A luta pelo divórcio; 
vitoriosa após 26 anos de debates parlamentares, some_n
te não foi conlpleta porque os antidivorcistas lograram 
enxertar na Lei n9 6.51 S, de 1977, o famigerado artigo 38, 
que briga contra a própria instituição e favorece novas 
uniões ilegais, justo o que se visava a difi_cultar, já que 
impossível seria erradicá-las. Os Anais do Senado Fede
ral guardam os lances finais dessa divergência, quando 
na madrugada de 4 de dezembro daquele ano foram ven
cedores por escassíssima margem os que pugnavam pela 
aprovação da emenda incluida no texto original pela Câ
mara dos Deputados. 
II- Mas já na abertura da sessão legislativa de 1978, 

o Projeto de lei n9 I, de autoria do ilustre Senador Otto 
Lehmann, enfrentava o problema, com o objetivo, inclu
sive, de revogar aquele absurdo dispositivo. 

Na sessão de 23 de agosto de 1979, esta douta Comis
são aprovou o parecer, que me coube oferecer sobre a 
aludida proposição, nos seguintes termos: 

PARECER 

- ~·Em instante de feliz insPiração, o ardOroso Sena
dor Dirceu CardOso requereu o desarquivaffiento do 
ProjetO de Lei do Senado n? l, de 1978, da lavra QO ilus
tre Senador Otto Lehmann, e que revoga disposivo da 
Lei n'>' 6S15, de 1977, e altera dispositivo do Código CiVH 
e do Código Penal. 

O art. 19 do _Projeto manda revogar o art. 38 da Lei n9 
6.515, que assim dispõe: 

.. 0 pC:dido de divórcio, em qualquer dos seus ca
sos, somente poderâ ser formulado uma vez." 
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Em sua justifLcação, recorda o Senador Otto Lehmann 
que dito dj_spositivo logo Sl,lscitou crítiCas, de todos os la
dos, e ajunta textualmente: 

"E, com efeito, a louvável iniciativa parlamentar 
não fiCou bem traduzida - como aliás já ressaltara 
o signatáriO durante os debates- já porque criaria 
uma categoria de cidadãos sem direito ao divórcio 
- os sOlteiros ou viúvos que se casassem com Jã di
vorciados - jâ porque a dubiedade da redação do 
_artigo - ao empregar a expressão "pedido formula-

- -~-_dp~jl_!!:!a v~,-~_trari_a fafalm~nte-~mj)la discussão 
_ _- jl:ld!f~<!l~_poi~ __ fi~ou a impressão de que a _d_!!Sistência 

do primeiro pedido impediria a fo"rmulação de ou
ti-O." 

Realmente, se há um dispositivo da legislação civil que 
haja merecido o clamor generalizado de críticas da dou
trina é aquele_que o Projeto n9 1, de 1978, pretende revo
gar. 

O Professor Silvio Rodrigues escreve: 

"Além de retrógrada e reacionária, a regra é in
ju~a __ e incq_nstitucional, de modo que, sem fazer 
prOiecia, CStoU convencido de que ela será abolida 
da lei, na sua primeira reforma." 

Depois de referir os motivos pelos quais dito dispositi
vo só passaria a vigorar em 1981, continua o mestre pau
lista: 

"Só então, após essas ocorrências e após o lãpso 
desse prazo, é que poderã o interessado sofrer os 
<;feitos da proibição contida no art. 38, ora em estu
do. Até lá, certamente, o bom senso do legislador 
brasileiro jã o terã Conduzido à revogação do discu
tido dispositivo." 

Sãó-ãiiLdaodõ-ifustre catedfãtico âa Faculdade de Di
reito da Un~versidade de São Paulo essas considerações: 

"A regra é injusta, por tratar diferentemente pes
soas que têm o direito de serem igualmente tratadas 
e, justamente por consagrar tal injustiça, ê inconsti..: 
tucíonal, pois fere o princípio da isonomia. 

O exemplo que tem sido muito adequadamente 
invocado para caracterizar a injustiça da regra é o 
do casamento de pessoa divorciada com outra sol
feira ou viúva. Ora, em virtude do malsinado art. 
38, esse ~asamento jamais poderá ser dissolvido pelo 
divQrcio_. pois !=Omo um dos cônjuges já se divorciou 
uma vez, não pode fazê-lo novamente. Ora essa so-

\ lução nega ao consorte "um direito que a lei lhe as-
1 segura, ou seja, o de divorci;u-se, se assim o preten

der. Essa limitação atentatória a uma prerrogativa, 
ê injusta e inconstitucional. 

Segundo o princípio da isonomia, todos são 
iguais perante a lei. Impedindo que determinadas 
pessoas possam divorciar-se e que outras fiquem im
pedidas de fazê-lo, o art. 38 da lei vigente trata dife
rentemente pessoas que estão em igualdade de con
dições, fere -o princípio da isonomia e por isso é de 
flagrante inconstítU.cionalidade". (O divórcio e a lei 
que o regulamenta, págs. 179/80.) 

O renomad~ jurista J. Saulo Ramos, que tão ativa
mente participou dos debates que a lei suscitou em todo 
o país, não ê menos contundente: 

''A limitação do art. 38, alêm da redação indigen
te, ê manifestamente inconstitucional, porque se 
não pode limitar, em lei ordinária, o exercício do di· 
reito consagrado na carta política. O-u ã- Consti.: 
tuição adota a dissolubilidade do vínculo, ou fica a 
indissolubilidade. 

Se a opção é a dissolubilidade, esta se darã toda 
vez que a condição constitucional se verificar. 

--- Nem a Constituição, nem a lei, iriStituíram limi
tes à separação judicial, que pode ser deferida mais 
de uma vez. E~ havendo esta, pode haver a disso
lução do vínculo, porque atendida estâ a única con
dição exigida para o exercício deste direito. Dispon
do em contrário ao preceito fundamental, a norma ê 
inconstitucional e como tal .. deve ser declarada pelo 

_ Jud_iciâljo nos casos concretos. Nem poderia ser de 
outra Torma. Se uma pessoa solteira casar-se com 
uma pessoa divorciada, não tendo esta direito ao se
gundo divórcio, aquela não terá o primeiro, circuns~ 
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tância ·que--a ViOlenta diante do princípio da isono
mia. a -igualdade de todos perante a lei." 

Prossegue o ilustre autor, em sua crítica acerba ao dis
positivo que o Projeto_ desejarevogar. 

.. Além do mais, a dissolubilidade foi iristitUida 
em nível constitucional, porque assim o era a indis
solubilidade. Direito constitucioltal, portanto, 
como o foi a viOlação; 

Se ê constitucional, o direito terá seu exercfcio li
mitado pela própria Constituição e não pela lei or
dinária, que apenas o regula. Não se pode pensar no 
exercício do direito ao habeas corpus uma vez só, ou 
uma única vez ao _direito da liberdade de pensamen
to, ao direito de trabalho, ao direito de associação, 
ao direito de defesa, porque ou os direitos São insti~ 
tuídos sem limites ao seu exercício, a não ser as pró
prias Condições constitucionais- que Os-estabelecem, 
ou não existem." (Divórcio -à brasileira, pãgs. 
102/3.) 

Luiz Murilo Fábregas não diverge: 

"O dispositivo resultou de emenda formulada ao 
fim da discussão_ do projeto que originou a lei e é, 
por todos os títulos, censurável. 

A Emenda Constituciciriãl n9 9 não limitou o nú~ 
mero de divórcios, o que ·impõe a invocação de in~ 
constitucionalidade do artigo 38. 

Evidente o choque com o§ 29 do art._37, onde se 
permite a formulação do pedido mais uma vez.'~ 

O eminente titular da 5• Vara" Cfe"Familia do Rio de Ja
neiro encontra uma s-aída paia O dispositivO, qUe o-des-
moraliza: -

"Por exemplo: João e Maria se divorciam. 
João casa com Antônia, mUlher solteira. Antónia 

pede o divórcio. Como é o primeii"O reqUerimento 
de Antónia, não tem o juiz cOmo indeferí-lo e, as~ 
sim, João estará divorciado p-ela segunda vez. Ainda 
poderá se casar com terceira mulher solteira e, do 
mesmo modo, se ver divorciado- pela terceira vez, e 
pela quarta ou quinta, se lhe sobrar vida.'' 

Igualmente severo é o Desembargador Domingos Sá..: 
vio Brandão Lima: 

"Admitem~se imperfeições técniCas e doutri
nárias nos conceitos e na orientação legislativa, para 
isso temos uma jurisprudência apta para, pouco a 
pouco, ir aplainando as arestas e corrigi~do os equ_í
vocos do legislador. Suportam-se muitos deles, en
tre os quais tornar transferível a pensão alimentíCia 
aos herdeiros do cônjuge devedor, na parte referente 
à mulher - um absurdo, evidentemente._ Mas, um 
artigo como o 38_ - o Pedido de divórCio, effi qUal
quer dos caSos, somente poderá ser formulado uma 
vez - é inconce_bível, parece até uma piada de péssi
mo gosto, tamanha a incongruência qrie encerra." 

Depois de examinar o signífícado da expressão "for
mular", o ilustre magistrado mato-grossense: 

·~ eiva de inconstitucionalidade atinge no berço 
o art. 38 da Lei do Divórcio, fere-a mortalmente, 
nem chegou a viver por haver nascido morta, não 
tem nenhum efeito. -- _ _ __ 

Se o legislador pensou ser onipoténte, errou re
dondamente. A inconstítucíonalidade é flagrante, 
pois, se a Con'stituição não impôs nenhuma limi
tação à concessão do divórcio, à lei ordináriã. não 
competia esse poder. 

Para vermos o absurdo de tal norma, se não fosse 
a sua patente inconstitucionalida-de, basta lembrar
mos o exemplo de uma mulher solteira casada com 
um divorciado. Como o pedido de divórcio Somente 
seria concedido uma vez, da hãveria de ficar impe
dida de obter o próprio div6rcib, mesmo que satisfi
zesse todos os requisitos legais, -porque O seu con
sorte já o obtivera antes.''- (A no~a leí do divórcio 
comentada, págs. 352f4.) 

V ale recordar ainda a palavra autorizada de Limongi 
França: 

"Na verdade, o problema deste artigo ê um só. E 
a sua inconstitucionalidade. Ainda Q.ue legislações 
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outras tenham aposto limites dessa ordem ao direito 
ao divórCio a vínculo, cumpre assinalar que, entre 
nós, a matéria, desde 1934, tem assento na Lei Mag
na. Até há pouco vigia o prinCípio constitucional da 
indissolubilidade do vínculo. 

Com a Emenda n9 9 este princípio foi derrogado 
por outro, que lhe é oposto, a saber, o principio da 
dissolubilidade. Assim, não é dado ao legislador or
dinário, por maíor que seja a sua boa re e melhores 
as suas intenções, de "preservar a estabilidade da 
famflia, célula da sociedade" - não é dado estabe~ 

- lecer regras que atentem contra o mencionado 
principio. Na veidade, tratando-se de matéria cons~ 
titucional, não há dissolubilidade limitada, a não ser 
dentro das balizas que a própria ConstituiÇão esta
belece, de acordo cOm os circunstanciados preceitos 
dos arts. 19 e 29 da Emenda n9 9" (A Lei do Divór
cio, pãg. 140.) 

Outra não é a opiniãá-do ilustre magistrado paulista, 
Dr. Yussief Said Cahali, ao examinar o aludido disposi
tivo _legal: 

"fxWninados ~s precedentes históricos da d.ispo
_s~çãó; p"érmitiniO~nos deduZif qUe seus defensoreS já 
- rne pressentiam a eiva de inConstitucionalidade. 
,,_SJ?~f~i!Q,___pl!J.~_, res-l!iç~-~ ~~.sse p<_>ite s_(_)m~nJ~ 
seria admis&ívcl a,través Qe permissivo constitu_cio~ 

- nal e'xpr-CsSo7r~piêSeritã u·~a Condição para a con
cessão do divórcio que não se encarta no- texto da 
Eme~d_a n9 _9, _pois ~sta c_oloco~ como requisito de 
fundo para ã- corLCes-~o dO çliVórCio apenas a sepa
ração judicial_ há mai~ de três '!-DOS, Ou a separação 
de fato in_ic:iãO.a antes dela, hâ mais de cinco anos; 
sería necessáriO,~~ pãra Iegitimá~la, que a própria 
Constituição emendada __ e_statuísse como condição 
da concessãO do divói-CiO a préviii separação e a au~ 
sêncía- de formulação anterior de divórcio pelo re
querente". (Divórcio e Sepafação, pãgs. 3/8/79.) 

-Mas, além de flagrantementêlli.constitucional, tem ra
zão J. Saulo Ramos quando declara que: 
-· «Socialnifmte; a solução é imOfit e alnpliará os 

concubinatos. Pessoas divorciad_as, que já passaram 
pelo amargo tran·se da separação e caíram no limbo 
jurídico das uniões de fato, não voltarão a casar-se 
sabendo que, no caso de novo insucesso~ estarão im
pedidas d~ tentar nova experiência conjugal em ter
mos civis e terão que reingressar na situação atual 
do concubínato. Ficarão como estão, por uma- quesw 
tão de. senso comum. 

___ O primeiro casamento, geralmente -de jovens, 
_ constitui, além da esperança na realização afetiva, 

uma satisfação aos pais e ao meio social. Desfeito 
este, mais maduros os cônjuges e mais sofridos, não 
há, para aqueles efeitos, necessidade de nova união 
civil, posto que a sociedade já. se acostumoU com as 
famílias de fato e o concubinato não é mais objeto 
de censura. Preferível, pois, o c_oncubinato ao novo 
_casamento _indissolúvel, principalmente para os que 
jã paSsaram pelos dissabores de uma separação e 
que, divorciados, não se submetem àos preconceitos 

_-_que os intimidavam no começo da vida." 

E feríndo_um aspe-cto relevante, escreve o festejado co
mentador: 

"Em_ todas essas situações, os filhos delasresul-
----:::-_ ~nt~ não cornove.raql os legisladores, como não os 

comoVeu a própria constituição da família. Insiste
se no concubinato pelas condições que a ele condu
Z{:m (a~alme_nt.e:! _Nã.9 __ se atjna porque possa um Es
tado _ter mais interesse no conc_ubinato do que na 
família. 

Na ordem juridica a indissolubilidade do vínculo 
é contra a família, pois se riega ao desquitado o di
_r~i~o_Qe_c~!'l§titui_-la g!~ilm_ente, clepois que desfez o 
PM.!.~en~an~ig('_,__(_O_º- _çit.,_ pág. 103.) 

Este, sem dúvida, o ponto crucial. A indissolubilidade 
visaVa- a pôr termo ao concubinato. O art. 38 cOntraria 
aquele propósito, estimula as uniões ilegítimas, semeia 
filhos fora do casamento. 

Oportun_o· será_ refCrii, ainda, Que o objetivo do nobre 
DCpUtado Jorge Arbage, autor do texto que ora ·se-exa
mina,_ partia do pressuposto de que seria necessário re
frear e_:cõnduzir disciplinadame!lte os efeitos ~~ diy~r
cio, cuja profundidade e extenSãO-no seio da família fhe 
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pareciam imprevisíveis. O ê:iue se constatou foi, exata~ 
mente, o contd.rio do que temiam os adversârios do ins
tiiuto. :1:. unânime o depoimento de que do divórcio; usa
do parcimoniosariterite em todo o País, se têm valido sow 
mente aqueles lares há muito destroçados, e que se re
compuseram sob as bênçãos da lei, legitimando os filhos 
comuns. Os temores do passado já não existem, inclusive 
porque o di_vórcio (salvo a hipótese do a:rt. 40 da Lei nt 
6.515) somente poderá. ser requerido por cônjuge separa
do judicialmente no mínímO há três anos. 

Se a iniciativa d-o nobre Senador -Otto Lehmann se re
sumisse à revogação do art .. 38, dúvida não teria por con
cluir por sua aprovação. Mas o Projeto, ao pretender, 
em seus arts. 29, 39 e 49, alterar dispositivos do Código 
_ç:ivil e c!_o Código Penal, _com a preocupação de permitir 
o divórCio duas vezes, incide na mesma inconstituciona
lidade QUe fere de ffiorte O ait. 38 da Lei n>i' 6.515. Uma, 
duas, ou três vezes, não modifiCaria o problema constitu
cional. ~ que a lei não pode criar uma restrição que a 
Emenda ConStituCiorial n' 9 não autoriza, nem mesmo 
quando_ se refere aos "casos expres!ios em lei". 

Eis por que opinO pela aprovação do Projeto de Lei do 
Senado n9 l, de 1978; noS termos da presente 

EMEND.-\ SUBSTITUTIVA W !,CCJ 

Revoga dispositivo da Lei n9 6.515, de 26 de de
zembro de 1977, e dá outras providências. 

Art. 19 É revogado o artigo 38 da Lei n9 6.515, de26 
de dezembro de 1977. 

Art. 29 A presente lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, 

111- Na sessão de 16 de outubro de 1979, tocou-me 
formular em plenário as seguintes considerações, em 
apoio da deliberação deSte nobre Órgão Técnico: 

"Em abono de parecer que tiver oportunidade de 
oferecer ao Projeto nt _1, de 1978, de autoria do 
nobre Senador Otto Lehmann, quando no seio da 
douta Comissão de Constituição e Justiça, e que 
mereceu o apoio unânime dos ilustrados integrantes 
daquele órgão técnico e deste Plenário, desejo ajun
ta-r, como contribuição aos ilustres membros da Câ
mara dos Deputados, às valiosas opiniões em que 
me arrimei para apresentar a Emenda Substitutiv:i, 
outras manifestações de juristas pro-clamando igual
mente a inconstitucionalidade do dispositivo legal, 
que se pretende erradicar do texto da Lei n9 6.515, 
de 1977_"" 

São de Divaldo Montenegro essas considerações: 

"De início, ao-riossO-ver, o artigO cftado é-incons
tituciorial. COnfira-se que o art. 175, § 19, da E"men
da Constitucional n9 9 assegurou a dissolubilidade 

- do_ casam~. Se a partir do momento em que a 
pessoa se divorcia, não se encontra mais casada, 
encontra-se apta, portanto, a convolar outras núp
cias." 

E, linhas_ diante, ajunta: __ 

"Demais disso, outras regras constitucionais são 
barreiras, ao nosso ver intransponíveis, à vida desse 

- dispositivo, Tratam-se do art. 153 e seu§ 19, que as
seguram a inviolabilidade de direitos e igualdade de 
todos perante a lei, que O artigo enfocado nega." 
(Divórcio, Srasil, 1977, pág: 341.) 

ReprodUZO ·agora -as observaçÕes de Aramy Dornelles 
da Luz: 

-"Ou o divórcio é ou não é. Ser ou não ser é dú
vida hamlentiana que ao direito não convêm. Ou o 
legislador contemplou os casos excepcionais cóm a 
única solução fiil:il, ã.deqr.iada e definitiva, e eStas 
exceções que independem da vontade de um cônjuge 
nem só podem correr uma única vez, ou teria sido 

-preferível que a luta pelo divórcio continuasse. Se o 
ordenamento reconhece a falibilidade humana, não 
há de pretender que só por uma única vez a falibili
dade ocorra." {0 Divórcio no Brasil, pâg. 119.) 

Edísio Gomes de Matos~ que acompanhou ·o desenro
lar do processo legislativo do estatuto em vigor, é cate-
górico:- - -

-:-: "O art .. 38, é incons_tituci<_>nal, porque nega a 
própriã -tetia da ConStitUição, com o encaixe da 
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Emenda n~ 9." (Teoria e Prática do Divórcio, pâg. 
140.) 

Pedro Sampaio não diverge, antes acentua a incidên
cia da inconstitucionalidade, que a Emenda Substitütivã 
corrige: 

- .. Percorrendo as Jegislações sobre o dívórcio, 
dos mais variados países, não encontramos seme
lhante disposição de lei. Existem, s~m, limitações, 
quanto ao tempo, para a convolação de novas n_úp
cias e mesmo a proibição de novo casamento, se a 
condenação do cônjuge tiver como motivo o adUl
tério, ou então, à época--dos_imperadores cristãos, 
nos primórdios do cristia.nismo_ Nmano, como ano
ta Bevilacqua. (Direito de F~mília, Rio de Janeiro,· 
1956, pág. 282). A proibição contida neste artigo é, 
assim, uma norma bizarra, ao que nos parece, de 
curta duração, porém, no momento presente, de 
conteúdo polémico. A in~rp~etaçllo -~e seu contex
to, em confronto com outros dispOsitivos -legais, res
salta o seu desacerto, equivocidade e_-inconstitticio
nalidade." (Divórcip e Separação· Judicial, pâg. 
196.) 

Veemente ê a crítica de Waterloo Marchesini Júnior: 

-«Redigido com rara infelicidade, sob clamo
rosa e derradeiras tensões, quer signíficar que o di
vórcio somente será concedido urpª vez, ~ndepen-_ 
dentemente do estado civil d_Q~_cõ_njuges ao C<?n--
traírem o matrimônio. De pronto, para muitos, o 
texto ê reconhecido inconstitucional, porque a 
Constituição Federal, no§ li' do art, 175, afirma_ a 
dissolubilidade do çasamento, nos ~asas expresso_s 
em lei, desde que haja prévíã. separação judicfal.pOr 
mais de três anos. 

E. segundo Antônio Macedo de Campos (Teoria 
e Prática do Divórcio), a expressão "nos casos ex.:. 
pressas em lei" não quer, em absoluto, dizer que Po
derâ existir legislação impedindo, proibindo de al
guma forma o preceito constitucional. Pelo co~
trârio, regulamentando-o de molde a permitir o 
cumprimento estrito e cabal do dispositivo constitu
cional. A verdade é que o dispositivo é inconstitu
cional por implicar restrições-ao§ 19 do art. 175 da 
Constituição Federal, não se podendo admitir que a 
lei ordinâria e regulafnentadora sobreponha-se à Lei 
Maior, moditicando-a." 

Depois de examinar a aplicabilidade das normas cons
titucionais, invocando o magistério de Celso Ribeiro 
Bastos e José Afonso da Silva, conclui o autpr: 

.. Assim sendo, evidentemente, quando o legisla
dor constitucional determinou que o casamento so
mente pode ser dissolvido, nos casos expressos em 
lei, desde que hªja_ prévia separação judicial por 
mais de três anos, e que, excepcionalmente, a sepa
ração referida pode ser de fato, devidamente com
provada ~m juizo, e pelo prazo de cinco anos, se for 
anterior _à data da Emenda Constitucional p9 9, de 
1977, passou a vigorar uma norma de eficácia limi
tada ou reduzida de!inid9ra dQ princípio institutivo, 
e que depende de regulamentação por lei ordinária, 
mas apenas dirigida a,_ certos valores-meios e condi
cíonantes, jamais aos valores-fins da norma. O leg1s
lador constitucional só transferiu ao-Ordia:tãrio, pela 
expressão "nos casos-expressos em lei", a obrigaç'llo 
de definir esses çaso .. s,_ o que ac_:onteceu, conforme os 
arts. 49, 51' e 40 da Lei no;> 6.515~ de 1977. ImposSíVel 
admitir que o preceito do artigo ora comentado pOs- -
sa se enquadrar nos tais "çasos exgresso_s_,em_lçi'', 
porque a norma consti~l,L.Pional, se quiSeSs~, teria ex
pressado que a dissolução do casamento é permissí
vel apenas uma vez. O fa_t-º de que o casamento t:im~ 
bém s_e dissolve pela morte de um dos côQiuges cor
robora esse raciocínio; pois, se assim não fosse, o 
novo casamento após segunda viuvez, teria ··srao -
inadmissível. 

Portanto, é forÇoso concl~ir que o art. 28 da Lei é 
inconstitucional, não só pelas razões jâ expOstaS, 
mas, ainda, porque fere frontalmente o -princípio da 
isonomia, fluente do§ Jo;> do art. 153 da Constituição 
Federal, especialmente, quando, .na prática se de· 
frontar com a ímposs"fl?ilídade de divórcig para um 
cônjuge que casou solteiro ~com outro jâ divorcia-

do" Onstituicao do divórcio no Braªil, págs. Nos termos das moditicações propostas, concluímos 
300/304). pela aprovação do Projeto, por reputã..lo constitucional, 

_jurídico, de boa técnica legislativa, e, no mérito, 
Diga-se, em bem da verdade, que o debate nasceu no---- oportuno e conveniente, nos termos das seguintes 

mesmo instante em que o dispositivo- foi aproVado ·nesta Emendas: 
Casa_._:~- o _emi_rt~rj.t_ç._~enador raulo Brossard para ele pre
viJ.Cl5i'eveexjstência. (Diârio do Corigresso Nacional, 
Seção 11, pâg. 7611.) 

São essas contr1buições doutrinárias, que, Sr. Presi
_dente, entendi oportuno trazer ao conhecimento desta e 
da outra _Casa do Çongresso, ratifica_ndo as Conclusões 
de meu parecer, adotado sem divei_gência pela CoffiiSsão 
de Constituição e Justiça e pelo Plenário do Senado Few 

.dera!. 
Era o:que tinha- a dizer." 
IV- Apesar do-parecer favoráVel de sua Comissão de 

Constituição e .lustiça, a Câmara dos Deputados, pelo 
voto do Líder do partido majoritário; rejeitou-a ptopo
sição aprovada pelo Senado Federal. 

V c::::;: São passados mais de sete anos de vigência da Lei 
nl' 6.515. Nesse interregno, a Câmara dos Deputados 
aprovou o Projeto de Lei no;o 634/75, deiniciativa do Sr. 
Presidente da República, e que "institui o Código Civil", 
e ora em exame no Senado Federal(n9 11~, de 1984). Im
portante será assinalar que, embora reproduzindo nume

-rõs-os- dispositivos da Lei de 1977, entre eles a Câmara 
dos Deputados não incluiu o _disparatado art. 38, que o 
Projeto ora em estudos pretende riscar de nossa OICgis
laçllo. 

_Sala d_a~ &eSjõ~s_qª ÇO:mi~s~Q de __ Ç_~Fl~t.~t~~ção _t?_ Jus
tiça, em 18 de setembro cfi 1985 . ..:.... Nelsoll CàrnCii-o. 

PARECERES 
--------·-------------
- N•s 767 e 768, de l9S5 

Sob;e o-_Pr~ieto de Lei dO- Seii_&_dO D~' IOs;de-1985; 
que ~'cria o Serviço Nacional de Alistamento Eleito
ral e dá outras providências". 

PARECER Ni 767, tiE 198S 
-nà-Co-missão de ConstituiçãO e JUstiça 

Relator: Se~ador Hélio GÚeiros 

O nobre ~~nadar _}u_tahy Magalhães reapresenta à 
apreciação desta Casa. ProjetO originariamente 
apreSeniádo pelo então Senador e atual Presidente da 
Rep~blica José Sarney, dispondo sobre a criação do 
Servico Nacional de Alistamento EleitoraL 

-Assevera o ilustre, SeOador, ao justificar a 
oportunidade e conve!J.iênçia da Proposição, que esta 
tem por escopo a criação de obrigação estatal- visando 
à prática, no Brasil, dos institutos democráticos do 
-sufrágio universal e da legítima representação política, 

·independente de influência do -poder econômko, em 
auxiliar, no alistamento eleitoral, aos alistandos carentes 
de recursos_ fin~~ceiros, facilitanto, portanto, ·o 
Cumprimento do dever cívicO de votar, nos mesmos 
termos ·em-qUeaux:ma--a prestãç'llo- do serviço militar 
através do Servíço de Alistamento Militar. 

Uésta:rte~' defende- o Autor, a criação do Serviço 
Nacional de Alistamento Eleitoral, que, no seu entender, 
propiciarâ uma representação política legítima, com a 
participação nas eleições de todos os alista_o_c,lo_~ os 
qiiiis,- ã.OOOrifãr·com·o-ãparato "estatal, poderão declar-ar 
o seu voto independente de qualquer influência do poder 
econômico. -
Analisan~o o !?rojeto à luz "da Coristituição; constata

se a necCssfdade cfe alteração do seu artigo 3f e Ementa, 
fiaja-ViStáqtieO--ãftfgo ns, item·n, do Texto Maior, 
atribu_i, com_ ~clus~vldade, a<? __ Judiciário,-a iniCiiütva_- de 
pr~jetoS de , lei. qiie ~iieffi _ ófgãos e CilrgoS em Sua 
estrutúra adffiiniStràlivâ. - ~- ~- ·- ··· ·----

A apafe"rile inConstitucionalidade; portanto, será 
eli_!!.~dá_com Émeiida supressíva da expressãõ-"criação", 
substituindo-~e por ''autorizáção". 

---~ l'f~es__s~o ;_se fa_z, ~am~ém, ante o preceitua<I:o na 
E~~nd~ __ Constitucion~l n' 25, de -15 de maio de_1985, 
que seja-_altifá~~ ~ redação~o aft~o_to;o do Projeto, haja 
vista qUe, ·arJte O prescrito ha EC n9 25/85, o alistamentÕ 
poderá ocorrer antes do _ali_st_ªnd_o çgmpletar 18 (dezoito) 
anos, nos termos a serem estabelecidos em lei infra
con._stitucion~~ (Código Eleitoral), pois, o exigido pela 
Co~st~tuição-; _atualmente,_é .que o alistando tenha, à 
data _dl:' -~leiÇão, comple~~do IS anos. 

EMENDA No I - CCJ 

Dê-se à Ementa a seguinte redâção: 

.. Autoriza a criação do Serviço Nacional de 
~istamento Eleitoral e dã outras providências." 

EMENDA No 2 - CCJ 

P~·s~ aO artigo to;o _a seguinte redação: 

"Art. li' Todo brasileiro é obrigado a alistar-se 
para exercer o direito de voto, desde que conte, à 
data da eleição, dezoito anos ou mais, nos termos da 
CoristituiÇão, das leis federais e das in'struções 
baixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral." 

EMENDA No 3 - CCJ 

Dê·se ao artigo 31' a seguinte redação: 

.. Art. 39 Fi_ca autorizada a criação, como 
órgão permanente de apoio à Justiça Eleitoral, 
diretamente Subordinado ao Tribunal Superior 
EJeitoral, do Serviço Nacional de Alistamento 
Eleitoral, para promover e superintender a inscrição 
do eleitorado." 

Sala das Comissões, em 26 de junho de 1985.- José 
lgnácio Ferreira, Presidente- Hélio Gueiros, Relator
Luiz Cavalcante - Lenoir Vargas - Severo GomeS -:
Octávio Cardoso - -J utahy Magalhães - Roberto 
Campos - Nelson Carneiro. 

PARECER N' 768, DE 1985 
D~ Comissão De Serviço Público Civil 

- Relator: Senador Virgílio Távora 

O Projeto_ de Lei submetido ao exame desta Comissão 
"cria o Serviço Nacional de Alistamento Eleitoral e dá 
outras providências". 

Na Justificação, depois de ressaltar que o Projeto fora 
inicialmente apresentado pelo, então, Senador José 
Satõe)', em l974; o ílustre Parlamentar argumenta que, 
se o direito de votar ê um dever cívico, O Estado deve 
"ajudar o cidadão a cumpri-lo, sobretudo quando certas 
exigêncíãs aa~ Próprta-legislação lhe exigem despesas a 
qtie rião pode acudir, pela sua pobreza ou quase 
indig~ncia". Em suma, a iniciativa visa a permitir, 
efetivamente, o exercício do direito de sufrâgio, 
independentemente de influência do poder económico 
dos candidatos que, à procura de votos, se interessam 
pelo alistamento eleitoral dos menos favorecidos pela 
sorte.. 

O artigo I o;o do Projeto estabelece a obrigatoriedade do 
alistamento, a contar da data em que o alistando 
completar dezoito _anos de idade, enquanto o_a_r_tigo 21' 
garante aos carep_tes a .. aj11da suficiente do Estado, por 
intermédio da Justiça Eleitoral". Para esse fim, o artigo 
3o;o cria o Serviço Nacional de Alistamento Eleitoral, 
diretamente subordínado ao Tribuna[ Superior Eleitoral, 
o ir1l&o- 49 díSPõe ·sóbre--ãs- Juntas Municipais, artigo 51' 
explicita a competência do SNAE e o artigo 6<;> determina 
que as despesas decorrentes da execução da Lei 
prõjetada corram por conta do Fundo Partidário. 

Na Comissão de Constituição e Justiça, com parecer 
favorável, o Projeto sofreu três emendas, visando a sanar 
a inconstitucionalidade: a) no artigo 39 e b) na ementa; 
te-ndo em vista a competência exclusiva do «Judici~rio 
para a iniCiatiVa -de projeto"S ·de lei que criem órgãos e 
caTgos em sua estrutura administrativa" (art. 115, II, 
CF); e) no artigo 19, uma vez qui::, na redação dada pela 
Emenda Constitucional no;o 25/85, o artigo 147 da Lei 
Maior permite õ alistamento antes que o alistando 
complete dezoito ·anos, 'desde que conte essa idade na 
data das eleições. 

Sem dúvida alguma a iniciativa é providencial e 
contribuirá de forma decisiva para o aperfeiçoamento 
das instituições democrâticas. A medida é, como 
salientado na Justificação, similar ao Serviço de 
Alistamento, que visa ao efetivo cumprimento de outro 
dever cívicO,- qual seja a prestaçã-o do serviço militar. 
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Entretanto, com as emendas oferecidas peta Corriissão 
de Constituição e Justiça, o Projeto sofreu radical 
mudança cm sua natureza. Com cfelto, se Criava; agora, 
apenas autoriza a criação do "Serviço Nacional de 
Alistamento Eleitoral". Assim, data venia, o artigo 7'~ 
não pode estabelecer prazo para que o Tribunal Superior 
baixe -instruções regulamentando a aplicação da Lei 
projetada, porque isso implicaria obrigar o Tribunal a 
dispor sobre seus serviços. Se a iniciativa de leis dessa 
espêcie compete coni- exclusividade ao Judiciârio, este 
deve, também, ser o juiz único e exclusivo da 
oportunidade de criação de órgão ou serviço seu. 

Por outro lado, se o Projeto passa, apenas, a autorizar 
a criação do Serviço (artigo 39), não pode estabelecer a 
competência desse Serviço, usando o verbo no presente. 
A dependência de um ato posterior para a existência do 
Serviço aconselha o uso do verbo no tempo futuro. 

Isto posto, opina·mos pela aproVação do Projeto, c~m 
as seguintes Emendas: 

EMENDA No 4 - CSPC 
Artigo único. Dê-se ao artigo _5~ a -sC:gU.írite redaçâo: 

uArt. 59 Incumbirá ao Serviço ·Nacionã.I de 
Alistamento Eleitoral: 

EMENDA No 5 - CSPC 
Artigo único. _Suprima-se o artigo 79 do Projeto, 

renumerando-se os demais. 
Sala das Comissões, em 2 de outubro de 1985. -

Alfredo Campos, Presidente- Virgílio Távora, Relator 
-Fábio Lucena- Jutahy Magalhães (abstenção). 

PARECERES 
N•s 769 e 770, de 1985 

PARECER No 769, DE !985 

Da COmissão de Economia, sobre a Mensagem n9 
161, de 1985 (n9 363/85, ua origem), do Senhor Pr~ 
sidente da República, submetendo à aprovação do Se
nado Federal, Proposta para que seja autorizado o 
Governo do Estado de Mato Gro53o do Sul a contra
tar uma operação de crédito no valor de Cr$ 
19.655.865.420 (dezenove bilhões, seiscentos e cin
qüenta e cinco milhões, oitocentos e sessenta e cinco 
mil e quatrocentos e vinte cruzeiros). 

Relator: Senador José Lins 
Com a Mensagem n9 161/85, o Senhor Presidente da 

República submete à deHberação do Senado Federal 
pleito do Governo do Estado de M;;~to G~:o,sso dQ _S_yl, 
que objetiva contratar, jUnto à-C"àú.a Econômicà Fede
ral, mediante a utilização de recursos do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvímento Social- FAS, as segUintes 
operações de crédito: 

"Características das operações: 
1-A-- Valor: CrS 13.J69.196.845 (correspon

dente a 547.198, 92 ORTN de CrS 24.432,06, -em 
JAN(85); 

B-Prazos: 
1 - de carêncfa: 3 -anos, 
2- de amortização: 12 anos, 
C- Encargos: 
1 -juros: 6% a. a., 
2- correção monetária: 80% do índice de va

riação das ORTN; 
D- Garantia: vinculação de cotas-partes do 

imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICM); 
E- Destinação dos recursos: Ampliação da -

rede estadual de ensino bãsico. 
II- A- Valor: CrS 6.286.668.575 (correspon

dente a 257.312,26 ORTN de CrS 24.432,06, em 
JAN/85); 

B-Prazos: 
1 -de carência: l (hum) ano, 
2- de amortização: 4 anos; 
C- Encargos: 
I -juros: 6% a.a .• 
2- correção monetária: 80% do índice de va

riação das OR TN; 
D- Garantia: vinculação de cotas-partes do 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias (JCM); 
E- Destlnaçio dos recursos: implantação do 

programa de policiamento _ostensivo do Estado, 
com aquisição de viaturas e equipamentos.'' 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção II) 

O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se favo
ravelmente ao pedido_ por juJgá-lo técnico e financeira
mente viável, não devendo os seus encargos gerar maio
res pressões na execução orçamentária dos próximos 
exercíCios. 

De outra parte, os empreendimentos a serem financia
dos pelas operações-de crédito objeto da autorizaç_ão se 
enquadram nas diretrizes e normas da legislação que dis
ciplina a matéria e tem grande alcance sócio-económico 
para a área- beneficiada pelo projeto. 

Assim, concluímos pelo acolhimento da mensagem 
nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO __ 
N9_107, de 1985 

Autoriza o Estado de Mato Grosso do SUJa elevar 
em Cr$ 19.655.865.420 (dezenove bilhões, seiscentos 
e cinqüenta e cinco núlhões, oitocentos e sessenta e 
clnco mil e quatrocentos e vinte cruzeiros) o montante 

- -de sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 
Art. J9 ~o Governo do Estado do Mato Grosso do 

Sul, nos termos do art. 2t> da Resolução n9 93, de ll de 
outubro.deJ976, do Senado Federal, autorizado a elçvar 
o montante de sua dívida consolidada interna em Cr$ 
19.865.420 (dezenove bilhões, seiscentos e cinqUenta e 
19.655.865.420 (dezenove bilhões, seiscentps e cinqUenta 
e cinco milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil e qua
trocentos e vinte cruzeiros), correspondente a 804.5 ll,l8 
ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 
24.432:0() (~~:inte e quatro nlil, quatrocentos e trinta e dois 
cruzeiros e seis centavos), em janeiro de 1985, a fifi de 
que possa c-Õntratar um empréstimo de igual valor, junto 
à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de re-

- cu-rSos do ~Undo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
- FAS, destinãdo_à ampliação da rede estadual de ensi-
no búsico e implantaçào do programa .de policiamento 
ostensivo do Estado, obedecidas as condições admitidas 
pelo Banco Central do B-iaSTI no respectivo processo. 

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

Sala das Comissões, 26 de setembro de 1985.- Álvaro 
Dias, Presidente em ex-ercício - José Lins, Relator -
Alexandre Costa - Virgílio TáVõra - Carlos Lyra -
Gabriel Hermes - Severo Gomes. 

PARECER No 770, DE !985 

Da Comissão de Consdtui.:ão e Justi.:a, sobre o 
Projeto de Resolução n9 107, de 1985, da Comissio 
.r;le Economia, que "autoriza o Estado de Mato Gros
so do Sul a elevar em Cr$ 19.655.865.420 ( dezenove 
bilhões, seiscentos e cinqüenta e cinco milhões, oito
centos e sessenta e cinco mil e quatrocentos e vinte 
cruzeiros), o montante de sua. dívida consolida.da in
terna". 

Refftior: 5enador Martins Filho 

O presente projeto de resolução, da Comissão de Eco
nomia do Seriado Federal, como Conclusão de seu Pare
cer sobre a Mensagem"Jl9 16/85, do Seg.hor-Presidente da 
República, autorízã o Governo-crô Estado do Mato 
Grosso do Sul a contratar .uma operação de crédito no 
valor de Cr$ 19.655.865.420 (dezenove bilhões, seiscen
tos e cinqUenta e cinco milhões, oitocentos e sessenta e 
cinco rriH e quatrocentos e vinte cruzeiros). junto à Caixa 
Económica Federal, destinada a financiar a ampliação 
da rede estadual de ensino bãsicO e iinplantação do pro
grama de poliCiUnienfõ -ostensivO do Estado. 

O pedido foi fo-rmulado nos termos do preceituado no 
art. 29 da-Resolução nto 93, de 11-10-76, do Senado Fede
ral, implicando, por conseguinte, a não observância dos 
limites fiXados pela Resolução no;o 62/75, também do Se
nado Federal, visto que os recursos a· serem repassados 
provêm do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
- FAS. 

O processo estã iristftiído com todos os documentos 
que o habilitam a conhecer perfeitamente a operação, os 
recursos para satisfazer os compromissos e a sua finali
dade, bem como as Leis Estaduais n9s 185, de 18-12-80 e 
403, de 28-11-83 autorizadas do Pleito sob exame. 

Ante o exposto, verifica-se que a propOsição foi elabo
rada consoante as prescrições legais e regimentais aplicá
veis à espécie, merecendo, por isso; o nosso encaminha-
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menta favorável; no que tange aos aspectoS de constitu
cionUlícfu.O.e, juridicida.de e técnica legislativa. 

Sala das Comissões, 2 de outubro de 1985.- José Ig
nácio Ferreira, Presidente - Martins Filho, Relator -
Américo de Souza- Henrique Santillo- Nelson Carnei
ro- Odacir Soares- HéUo Gueiros----: Nivaldo Macha
do - Aderbal Jurema - Helvídio Nunes. 

O SR. PRESIDENTE (José Frage!H)- O Expediente 
lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, projetas de lei que vãõ ser lidos pelo Sr. 
J'i'-Secretário. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
. N• 287, de 1985 

Altera dispositivos da Consolidação das Leis do 
Trabalho e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 O art. 446 da ConSolidação das Leis do Tra
balho, aprovada pelo Decreto-lei n'i' 5.452, de )9 de maio 
de 1943, passa a vigorar com a seguinte redação: 

.. ArL 446. Presume-se autorizado o trabalho 
do meno_r .de 21 e maior de 18 anos. Em caso de opo
sição dOs pais ou do detentor do Pátrío Poder, po
derá o menor recorrer ao suprimento da autoridade 
judiciâria competente. 

Parágrafo úníco. Aos pais ou na falta destes ao 
detentor do Pâtiio Pod_er, ê facultado pleitear ares
cisão do Contrato de Trabalho, quando a sua conti
nuação for sucetível de acarretar prejuízo de ordem 
física ou moral para o menor. 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 3'>' Revogam-se as disposições em contrãrio. 

Justificação 
O projeto de lei que ora submetemos à apreciação do 

Senado Federal tem por finalidade-alterar, no texto da 
ÇonsoliQ.ação das Leis do Trabalho, dispositivo que con
Sideramos afrontoso à dignidade da mulher brasileira. 

Na verdade, é inaceitável, nos tempos atuais, que a lei 
trate a mulher como ente incapaz de se autoconduzir nas 
relações de trabalho, de forma a necessitar da tutela do 
marido. 

Ressalte-se ainda a particularidade de que a .atual re
dação do art. 446da CLT associa a capacidade da mu
lher, no que diz respeito ao pleno exercício do seu labor 
profissional, à capacidade relativa do menor que, pelas 
suas ·peculiaridades. necessita do suprimento dos pais ou 
responsáveis legais. 

Não há de se discutir a eficáCia da norma atual, se ela é 
ou não exercitada. Há que se discutir, isto sim, o seu ca
rãter discriminatório -e desrespeitoso contra a mulher em 
geral e contra a mulher trabalhadora em particular. 

Cremos, pois. que o Congresso Nacional acatará a 
proposta que nesta oportunidade submetemos à trami
tação, estabelecendo a plena igualdade entre o homem e 
a mulher no que diz respeito às relações de emprego. 

Sala das Sessões, em 2 de outubro de 1985 - Guilher
me Palmeira. 

LEGISLAÇilO CITADA 

DECRETO-LEI No 5.452, 
DE I o DE MAIO DE 1943 

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. 

Art. 446. Presume-se autorizado o trabalho da mu
lher casada e do menor de21 anos e maior de 18, em caso 
de oposição conjugal ou paterna. poderã a mulher ou o 
menor recorrer ao suprimento da autoridade judiciAria 
competente. 

Parâgrafo único. Ao marido ou pai é facultado plei
tear .a rescisão d~ __ contrato de trabalho, quando a sua 
continuação for subcetível de acarretar ameaça aos 
vínculos da famflia, perigo manifesto ãs condições pecu
liares da mulher ou prejufzo de ordem ffsica ou moral 
para o menor. 

(À Comissao de Constituiçao e Justiça.) 
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PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 288, de 1985 

Acrescenta dispositivo à CLT, considerando lnsa~ 
lubre o trabalho realizado em hospitais e estabeleci
mentos similares, para efeito de percepção de adicio
na]_ 

O Congresso Nacional decreta; 
Art. J9 É acrescentado ao art. 192 da Cons01idã.ção 

das Leis do Trabalho o seguinte parágrafo único: 

""Parâgrafo único. Considera-se trabalho insa
lubre, de grau máximo, independentemente de qual- -
quer fixação de limites de tole:râ_ncia, a atividade de
senvolvida em hospitais e estabelecimentos simila
res, permanentemente sujeitOS a-infecções." 

Art. 2"' Esta lei entrarã em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 39 Revogam~se as disposições em contrário. 

Justificação 

É grande o risco de saúde por que passam todas as 
pessoas, que desenvolvem s_ua atividade laboral em hospi
tais públicos ou privados, em face, prinápalmente, _da 
permanente sujeição a infecções -de toda ord_em, • _ 

Todavia, apenas parte dessas pf:ssbas tem a sUa ativi
dade qualificada como insalubre em ato do Ministério 
do Trabalho, o que traz para as demais um sério e irrepa
rável prejuízo remuneratório, sem prejuízo daS Conse-
qüências de natureza sanitária. _ ~ 

Daí a necessidade da m~;:dida ora propo-sta _:_ que, 
iguala, em matêria de grau, todas as atividades realiza
.das em hospitais e estabelecimentos similares, determi
nando que a todas se aplique o pagamento de adicionaL 

Sala das Sessões, em 2 <ie outubro de 1985.- Nelson 
Carneiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI No 5.452, 
DE lo DE MAIO DE 1943 

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. 

Art. 29 As alíquotas dos produtos adiante indica~ 
dos, a que se ·refere o art. 29 do O_ecreto~l~ n9 L 785, de 
1980, passam a ter os percentuais seguintes: 
Nafta para recondiconamento de Petróleo 5,0% 
Nafta para Indústria Petroquímica ... , .•. -· ·- _5,0% 

Parágrafo único. 1:. facultado ao Poder Executivo, 
mediante decreto, aumentar em até 5 (cinco} pontos per
centuais as alíquotas zero, bem como alterar em até 40% 

_ _(quarenta_ por cento) as demais alfquotas fixadas pelo 
_art. 2"'_do Decreto-lei n9! .785, de 1980, para os derivados 
dO-f'iefi"ôleo,-e pelo art. 2., do Decreto-lei nY1.631, de2 de 
agosto de 1978, alterado pelo Decreto-lei n9 1.690, de I"' 
de agosto de.l979, para os álcoois etíHco e metí!ico de 
fins carburantes. ___ _ 

Art. 3_.., O art. ~"' do Decr~to~lei n"' 1.785, de 1980, 
acrescido de parágrafo único, passa a vigorar com a se
guinte redação: 

_ __ H_~rt. 59 __ A estrutura de preços dos Combustí~ 
veis e Lubrificant_es, inclusive Álcool Carburante, 
serâ fixada pelo Conselho Nacional do Petró[eo e 
homologada pelo Conselho Interministerial de 
Preços, - -

Parágrafo único. Os novos preços-dos com-
~ bustíveis e lubríficiirites ôe qtie-trafa este artigo não 

poderão vigorar sem préviã PUblicação, no "Diário 
Oficial", da respectiva estrutura homologada pelo 
Conselho lnterministerial de Preços". 

Art. 49 O Poder executivo expedirá por decreto, 
dent~o de 90 (novent_a) dias da entrada em vigor desta lei, 
a coniollcfaÇão, em um só texto, da Vigente legislação do 
imposto único sobre operações relativas a lubrificantes e 
combustíveis líquidos ou gasosos, bem como do adicio- -
na\ e demais gravames federais_ incidentes sobre os referi
dos produtos. 

Art. 59 A presente lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. -6'f Revogãm-se ãs disposições ein contrário. 
Justificação 

-- ~ I 
Conhecido tradiconalmente como .. imposto único" e 

assim designado na legislação j)rasileira desde o advento 
da Le_i_ Com~titucional n9 4, de 1940 -que emendou o 
art. 20 da Constituição de 1937 para atribuir esse imPos-

Á~l."-"r92~-. ó--~~clcl:; d~-;;~b~ih~ ~~ ~~~-<Ú~~; r~;;~ ~ -~ou~~câ:spue!~r~:~~!~j~~~:~:~i~~~~~!~ =·~~~r~ 
lubres, acima dos limites (je tolerância estabelecidos pelo pios uma quota-parte proporcional ao consumo nos res· 
Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adícío~ pectivos territói-íós, a qual seria aplicada na conservação 
nal respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% ~ no çl.e_~el)volyiment9 _das suas redes rodoviárias -, 0 
(vinte por cento) e 10% (dez por cento) do salãrio mini-- trib_[.!to_ SQl;m;_lul?rifi~ntC:s e combustíveis fOi dos primei· 
:~. d~:;i~:0·~~~n:.o se classifiquem nos graus InâXí: rosa ter S!J~ legislação reformulada" e simplificadajâ em 

Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legis
lação Social e de Finanças. 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 289, de 1985 

Altera a base de aUculo e alfquotas do Imposto V
nico sobre Lubrificantes e Combustíveis, de que trata 
o Decreto--lei D~' 1. 185, de 13 de mal-o de 1980, e dá 
outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1"' Os parágrafos do art. I"' do Decreto-lel n~' 
1.785, de,13 de maio de 1980, passam a vigorar com a se
guinte redação~ 

.. Art. _19 ... ~· •.. _ •• _._ •• ,..__-.,.~~ ~--~··-~__!_•_ •• _.,.-!r-
§ 19 ~ b~~ de cãlçu_lo do Imposto O nico sob-re:_ 

Lubrificantes e-combustíveis Líquidos e Gasosos_ 
será corrigida pelo Conselho Nacional do Petrólio
em períodos não superiores a seiS nem inferiores a 
dois meses, segundo o coeficiente da variação nomi
nal das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacio
nal- OE.TN _o_corrida entre as datas de reajuste. 

§ 29 O Conselho Nacipnal do Petróleoencami~-~ 
nhará à Secretaria da Receita Federal os valores re: 
fi:rentes a cada alteração, discriminando base de çâl-. 
cuJo, alíquotas, imposto, adicional e demais grava
mes correspondentes, cabendo a esta expedir ató di
vulgando os novos valores". 

fase preliminar da Reforma Tributãria· de 1964/67, pela 
Lein"' 4.4_52, de 5de noy_embro de 1964, vindo depois a 
integrar o gtup(S dos impOstOs E_spe:ClaiS 110 Sistema Tri· 
butário Nacional, por força dos arts. 16 e 23 da Emenda 
C6nstituciortã1_n9 18, de 1965, à Constituição de 1946, e 
dos arts._ 74 e 95 do_ Código Tributãrio Nacional {Lei n~ 
5.172, de 25-10-66). - ~~··~ 

-2. Desde então, a legislação desse imposto único 
(IULC) não tem cessado de sofrer alterações, quer a 
nível constitucional, quer a nível infraconstitucional e re
gulamentar. Para se ter idêia das modificações introduzi
das, há que mencionar, ao menos, as ainda vigentes eob
jeto dos Decretos-leis n9s 61/66, 208, 335 e 343/67, 523; 
555,6_15, 714 e 859/69, 1.091 e 1.092j70, 1.147 e 1.95/71, 
LZn .~ 1.2%_L72,_l_,308 e ~L340j74, t.388 e L420j75, 
1.441, 1.490 e 1.511/70;1.320, 1.583, 1.597 e 1.599/77, 
L628,_1.631 e 1.636/78, 1.655, 1.690 e 1.691/79, 1.785 e 
1.807/80, t.863 e 1.912/81, 2.102/83 e 2.184/84; bem 
como das Leis 5.514/68, 5.876 e 5.963}73, 6.093/74, 
6.26J~J15,_6~.5c6llf78 e 7.029/82. _ 

3.- N_o q_Ue tange à distribuição constitucional das re
ceitas auferidas com o produto da arrecadação desse im
posto pela União, vale comparar- o seguinte: 

C6nstituiçãof46 (art. 15, § 2.)- 60%, no mínimo, se
riam entregues aos Estados, ao DF e aos Municípios, 
proporcionalmente à sua superfície, população, consu
mo e produção, nos termos e para õs fins estabelecidos 
erit lei federal; 

Emenda Constitucional n9 18/65 (art. 23..)- 60%_ aos 
EstadC?$. D_F e Municípios, sendo a distribuição regulada 
em resolução do Senado Federal, nos termos de lei com
plementar, proporcionalmente à superfície e à produção 
e ao consumo dos produtos, nos respectivos territórios; 
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Constituiçãof67 (art. 26.)- 40% aos Estados, DF e 
Municípios, sendo a distribuição feita nos termos de lei 
feder"al_, que "poderia dispor sobre a forma e os fins de 
aplicação dos recursoS distribuídos, proporcionalmente 
à_ S!,!perfície, população, produção e consumo; 

Constituiçãoj69-E.C. n9 I (art. 26.)- 40% 3;os Esta
dos, DF, Municípios e Territórios; sendo a distribuição 
feita nos termos de lei federal etc. (redação idêntica à an
terior); 

_Emenda Constitucional n'? 23/83 (arts. 1"' e4"'.)- 60% 
aos Estados, DF, Municípios e Territórios- a partir de 
1988 """""""não só do IULC mas tambêm "dos adicionais e 
demais gravames federais incidentes sobre os referidos 
produtos", sendo essa participação de: 44% no exercício 
de 1984, 48% no exercício de 198S, 52% no exercício de 
1986; e 56% no exc;-rcício de 1987. 

4. Inobstante os ditames constitucionais- aliás, des
de 1967, prejudiciais aos Estados, DF, Municípios e Te-r
ritórios na partilha do produto da arrecadação do 
IULC, tendência que se pretendeu inverter com a Emen
-da Passos Pôrto (n"' 23/83) -. tem a União legislado, 
fr~qUentemente; em causa própria, com prejuízo maní
festo para os demais entes contemplados na distribuição 
dessas receitas, mediante isenções e reduções na base de 
cálculo e nas alíquotas desse imposto, bem como criação 
de adicional, "alíneas", "parcelas" e outros gravames, 
além de contribuições parafiscais incidentes sobre os 
preços dos derivados de petróleo e dos álcoois e_tílico e 
metílico para fins carburantes. 

5. É de se referir, sem dúvida, o Decreto-lei n"' 1.785, 
de 13 de malo de 1980, cujos artigos 1"' e 21' regulam, até o 
presente, a base de cálculo e as alíquotas do IULC inci
dentes sobre os derivados do petróleo -já que, quanto 
aos álcoois carburantes, essa mat_êria é regulada pelo 
Decreto-lei n~' 1.631, de 2 de agosto de 1978, alterado 
pelo D.L. n9 1.690, de 1"' de agosto de 1979. 

6. Até entào, a q~se Q!! cálculo do IULC era ç9rrigi~ 
da trimestralmente pelo preço CIF médio real do pe
tróleo bruto importado. Todavia, com a ocorrência do 
segundo "choque do petróleo", devido aos novos preços 
fixados pela OPEP, e com a maxidesvalorização do cru
zei~o em- i"eláção ao-dólar norte-americano, de 30% e_m 
finS de Fn9, o úover.no Federal - por esse D.L. n~' 
l.78S/SO -,sob o fâlso pretexto de proteger o consumi
dor, não apenas reduziu as alfquotas do IULC, mas _tam
bêm desatrelou a base de cá1culo desse imposto do preço 
CIF do petróleo importado, vinculandQ-o à çorreçãQ 
monetária das OR TN em períodos não inferiores a doze 
meses-(cf. E. M. n\\ 086/80, de 13 de maío de 19801 in 
Diário do Congresso Nacional, Seção Conjunta_.. de 27-8-
80, p. "2102). Assim, partindo-se de um custo CIF do pe
tróleo importado equivalente a Cr$ 7,87 por litro em 31-
l-80 (cf. art. 19 do D. L. n"'. 1.785/80), chegou-se a Cr$ 
149,88 na penúltima correção da base de cálculo do 
IULC, que perdurou intocado por IS meses até ser rea
justado para Cr$ 677,0 I em 20-7-85. Isto equivale a Cr$ 
94.235 o barriL Logo, a base de cá1culo do IULC pre$su
põe que o barril de petróleo importado valia cerca de 
USI 12 em julho último e valerá menos de USS 4 após 
doze meses, o qiie é de todo irreal_e profundamente da
noso à partilha constitucional da arrecadação desse im
posto. 

7. Pelo mesmo D.L. n? 1.785/80 (arts. 49 e 6"'), foram 
consolidadaft__em apenas quatro as anteriores treze "alí
neas" incidentes sObre o preço unitário ex-refinaria dos 
derivados do pe~róleo (Lei n9 4.452/64, art. 13, II), intei
ramente destinadas à União, tendo sido então criado o 
Fundo Especial de Reajuste de Estrutura de Preços dos 
Combustíveis e Lubrificantes, ali!llentado sobretudo 
pela alínea a do referido item li do ~rt. 13 da Lei n~' 
4.452/64, na nova redação (parcela fixada pelo CNP, a 
ser recolhida preferencialmente pelas empresas refinado
ras, incidente sobre os, preços dos der.' dos do_ petróleo 
e do álcool carburante, destinada a ressarcimento de fre-
tes de cabotagem e despesas conexas; da diferença entre 
o custo do petróleo importado e o custo do CIF médio; 
das diferenças cambiais de petróleo importado; despesas 
de _transferência, estocagem e comercialização de álcool 
caróurante, etc.). A arrecadação dessas ·~_al_íneas" passou 
de 7% da do IULC em 1979 para 112% em 1981 e 158% 
em 1983. 

8. Ocorre que, para se evadir ao cumprimento pleno 
do novo texto constitucional do ~rt. 26, dado pela Emen
da Passos Pôrto - que incluiu na partilha os_ .. demais 
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gravames federais" incidentes sobre lubrificantes e com
bustíveis-, o Poder Executivo v_em adotªndo, subrepti
ciamente, certas providências de duvidosa legalidade e 
inequívoca ilegitimidade, altamente prejudiciais à parti
cipação dos Estados, do Distrito Federlil~ dos MuniCí
pios e dos Territórios na distribuição do produto arreca
dado pela União a título do IULC, seu adicional e de
mais gravames. Assim, o Conselho Nacional do Petróleo 
terá deixado, -desde então, de incluir na estrutura de 
preços dos combustíveis e lubrificantes (que lhe cabe fi
xar, consoante o art. 5~' do mencionado D.L. n9 
1.785/80), aquelas qUatro "alíneas" consolidadas pelo 
mesmo Decreto-lei, esgotando-se, por conseqUência, o 
aludido Fundo Especial de Reajuste de Estrutura de 
Preços dos Combustíveis e Lubrificantes ·administrado 
por esse órgão. Paralelamente, terão sido criadoS;-no 
âmbito da PETROBRÃS, o Fundo de Uniformização de 
Preços (FUP) e o Fundo de Uniformização de PreçOs do 
Álcool (FUPA), que, escapando aos controles c_x.istentes, 
estariam permitindo elnbutir nos preços de faturamenteo 
das refinarias compensações de custos de fretes e outras 
parcelas ou "gra~ames", _ _co~ __ evasão do próprio IULC. 
Nesse ínterini, o CoõseihO-Mõ-tletário Nacional - por 
intermédio da Resolução n9 891, de 28 de dezembro de 
1983, expedida pelo Banco Central do Brasil-:- fez inci
dir o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), sob a 
modalidade de Operações de Câmbio, na importação de 
petróleo bruto e derivados efetuada pela P}~TROBRÃS. 
A alíquota, que sempre havia sido zero nessas operações 
decàmbio, passou a 10% em 16-1-8-4;-a 15"% enl 16-3-84 e 
a 25% a: p'a-rtir de 16-6-84. O produto de sua arrecadilção 
ficou, inteiiárnente, no âmbito da União, sem ser parti
lhado. 
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9. Com o Projeto de Lei que ora submetemos à alta 
consideração dos Senhores Senadores, longe estamos de 
pretender corrigir todas as distorções praticadas em tor
no do IULC a partir da Lei n9 4.452/64, estágio prelimi
nar da Reforma Tributária implantada com a Emenda 
Constitucional n~' 18/65 e o Código Tributário Nacional 
(CTN). Há, entretanto, quem sustente essa volta às ori~ 
gens como única solüção para dar coerência a esse im
posto: é o que pensa, por exemplo, o atual Secretãrio Es
pecial de Abastecimento e Preços do Ministério da Fa~ 
zenda, conforme depoimento prestado em 17 de agosto 
p.p. à Conlissão- Partamentar de Inquérito do Senad9 
Federal, que investigã as empreSas "ésfãtãls (cf ... SEAP 
defende que revogação de atas dispensa reforma", in Fo
lha de S. Paulo, 18·9-85) .. 

lO. No estrito respeito ao mandamento constitucio
nal que atribui ao Presiderlte da República a competên
cia exclusiva na iniciativa de leis que disponham sobre 
matéria financeira (art. 57, I), e, pois, cingido à compe
tência concorrente do Coilgresso Nacional para legislar 
sobre matéria tributária (arL 43, I, .. tributos")- con
soante vêm, repetidamente, entendendo as duas Casas 
deste Poder- , a pro-posição em tela adstringe--se ao se-
guinte: -

a) pelo art. 1~', modifica-se a redaÇã<idõs atliais pará
grafos do art. 111 do Decreto-lei n'? 1.785/80, sem alterar
lhe o caput, de modo a que: 

a.l) a base de cãlculo do IULC passe a ser corrigida 
pelo Conselho Nacional do Petróleo- CNP em perío
dos não superiores a seis nem inferiores a dois meses (ao 
invés de "em períodos não -iriferiores a doze meses"), se
gundo o coeficiente de variaçôes O-as ORTN ocorrida no 
período; note-se que, consoante o§ 2~' do art. 97 do Códi
go Tributário Nacional, a atualização monetária da base 
de cálculo não constitui majoração de tributo; 

a.2) o CNP, a cada alteração da base de cálculo do 
IULC, encaminhe à Secretaria da Receita Federá! a ies
pectiva discrimiriaçãó, desta cOri"Sta:rldo, inclusive, os 
"demais gravames" a que se refere o art. 26, I, da Consti
tuição, após a Emenda Passos Pôrto (n~' 23/83); 

b) com o art. 211, fixam-se em 5% (ao invés de zero
ou isentas desde o DL n9 !.296/73, art. 59) as-alíquotas 
do IU LC incidentes sobre as naftas destinadas ao recon
dicionamento de petróleo e à indústria p_etroquírriica; é 
que esse favor fiscal não mais se justifica paia uma massa 
tributávet equivalente. em volume, ao consumo nacional 
da gasolina automotiva tipo A, que tenl alíquota de29%, ·· 
e tipo 8, que é de 41 %; as naftas tinham aliquotas de I a 
140% na vigência do DL n9 1.420/75 e de I a 73%-na do 
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DL n~' 1.691/79, nesta parte revogados pelo art. li do 
é.Uudido DL n~' 1.785/80; essa nova alíquota guardará re
lação com a incidente sobre o álcool carburante, que 
tambêm é de 5% (DL nl' I.63IJ78,_art. 2~'), e, a partir de 
1~' de janeiro de 1986, açabará a isenção ora vigente (DL 
n9 1.690/79, art. 29); além disso, pelo parãgrafo único 
desse.mesmo artigo 29 do Projeto faculta-se ao Poder 
ExecuJivo, mediante decreto, que: 

b.l) possa aumentar em até 5 pontos percentuais as 
remanescentes alíquotas zero (de gasolina e querosene de 
aviação, óleo combustível, gasóleos para a indústria pe
troquímica e de vaselinas e nafta para fertilizantes -
produtos esses que, salvo o óleo combustível, sempre fo
r<lm tributados até pesadamente); 

b.2) possa aumentar ou diminuir em até- 40% as de
m<Jis alíquotas do IULC para os derivados do petróleo e 
para os álcoos carburantes; aqui, revigoram-se dispo-
sições semelhantes que constavam do DL n~' 61/66 (art. 
I•, § J•) alterado pelo DL n• 1.195/71 (art, I') e DL n• 
1,296/73 (art. l~'), este e~pressamentederrogado pelo art. 
i I do DL n~' 1.785/80; cabe ressaltar, ainda, que essa fa
culda"de de o Poder Executivo alterar as_ alíquotas do 
IULC, nas condições e nos limites estabelecidos em lei, 
arrima-se na Cai-ta Mãgna (art. 21, item VIII, comb_!!la
do com os itens I e V; art. 153, § 29, 2' parte, in fine) e no 
CTN (art. 74,1, IIeVe§29;art. 75, Iell),queêtidopor 
lei complementar para os fins previstos no§ 111 do artigo 
18 da Constituição; 

c) por via do art._jli, atualiza-se o texto do art. 59 do 
DL nl' 1.785/8_9, ~ubs!ítuindo-se a SEPLAN-PR pelo 
Ministério da Fazenda, para onde, desde março pp, fo~ 
ram transferidos o CIP e a SEAP, órgãos controladores 
de preços e abastecimentos; ao mesmo tempo, com um 
novo parágrafo único,_ exige-se a prévia publicação, no 
DOU, da estrUt!lra de preços dos combustíveis e lubrifi
cantes fixada pelo C_NP e homologada pelo CIP, pois é 
estranho que ato administrativo de tamanha r_elevância 
venha sendo sonegado à publicidade, impedindo a neces
sária transparência da gestão pública; 

d) _ finalmente, o art. 411 do Projeto reproduz, quase 
ipsis Jitteris, a determinação constante do art. 212 do 
CTN para que o Poder Executivo consolide em um só 

-texto, por decreto, a complexa, confusa e abundante le
gislação . aplicável ao lU LC (inclusive as Leis n'?s 
2.004/53 e 4.452/64), ao seu adicional (Lei n~' 6.261/75 e 
DL n's 1.511/76, 1.555/77, 1.805 e 1.833/80) e aos '"de
mais gravames" a que se refere a nova redação do art. 26 
da Constituição, inclusive adaptando, em regulamento, 
às disposições auto-executãveis da Emenda Passos Pôrto 
(arts. l~' e 4~'), as velhas normas sobre a partilha do pro
duto da arrecadação do IULC a ser distribuído entre a 
União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e 
os TeiTitórios (pfex. DL n9 8.463j45, art. 28; Lei n'? 
302J48, art. l9; Lei n9 2.004/53; Dic. n9 l.3_79-Aj62; DL 
n9 61/66, arts. 12 e 13; DL n~' 343/67, alterado pelos DL 
n's 555e 615/69 e 1.021}70. art, 2•; DL n• 1.141/71; DL 
n~' 1.279/73; L~i n9 5_"9}7[73; L!!i n~' 6.093/74; DL _nl' 
1.511/76; D( n' 1.754/79; DL n' 1.805 e 1.833/80; e DL 
n' 1 .85V[§_l). 

II._ Eãinda oport_i.mo ressaltar que, dentre os qua
dros jUntados ao Projeto de Lei nl' 6, de 1985 (CN), con
sUbstanciando a Proposta Orçamentária da União para 
o exercfcio fiflãnCeir·o de 1986....:.. objeto dã Mensagem n-1 
56, de 1985 (CN), ou n~'414J85 na origem-, consta o 
demonstrativo .. Evolução da Receita do Tesouro 
1982/86". Aí se verifiéa ter sido previSta, no Orçamento 
pUra 1985, urii.a receita dO Ii.JLC e Adicionâl em Cri 
1.379.900 milhões, admitindo-se, porêm, que a arreca
dação provável a esse titulo, no corrente exercício, atinja 
a CrS1.449.970_milhões. Para_l_986, estima-se essa recei
ta em Cri 4.499.900 milhões, com uma variação de 
210,3% Sobre a·· arrecadação provável do exercício de 
198f(enqllanto é _de 357,4% q total da variação esperada 

· -de todas as- receitas do Tesouro em 1986, sobre a arreca
dação prováVeJ_ de 1985). 

12._ O pfese~te Projeto visa, pois, a reduzir a distân
cia desses percentuais de variação, no próximo exercício 
financçiro, concorrendo para melhorar o perfil da arre-" 
cadação_ do IULC, __ seu adicional e demaisgravames, tan
to par~ a União' (a quem caberão 48%), quanto e sobre
tudo para os Estados, _llF, Muni,çipios e Territórios 
(52%). Por outro lado, se transformado em leijá no cor
rente ano, poderia o Projeto concorrer para que, ao me
nos, se viabilize a difícifmeta de Cr$ 1,45 trilhão deste 
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exercicio, cabendo aos Estados, DF, Municípíos e Terri
tórios 48%, ou seja, Cr$ 696 bithões (consta que, atê ju
lho pp, só haviam sido arrecadados pela União pouco 
mais que Cr$ 359 bilhões ao todo, de que redistribuiria 
48%, ou Cr$ 172 bithões). 1::, por fim, melancólico recor
dãr que, se pievaleCesse a·-rorma original de tributação 
do IULC legislada em 1964/65, a receita desse imposto 
neste exercício seria de mais de Cr$ II tri!hões, cabendo 
cerca de Cr$ 7 triltJões aos Estados, DF e Municípios, o 
que talvez evitasse- ã necessidade de constantes mini
reformas tributárias. 

13. Com tais explicações, que se faziam indispensá
veis, submete-se o Projeto de Lei anexo à apreciação dos 
eminentes P.<trlamentares, na certeza de que, enriquecido 
com eventuais melhoramentos oriundos da discussão da 
matéria, merecerá a aprovação de ambas as Casas e, afi
nal, a sanção presidencial, 

Sala das Sessões, 2 de outubro de 1985. -Jutahy Ma
galhães. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI No !.785 
DE 13 DE MAIO DE 1980 

Altera a legislação referente ao Imposto Único 
sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e 
Gasosos, e dá outras providências 

O Presidente da República, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 55, item II, da Constituição, 

'decreta: 
Art. }9 A base de câlculo do Imposto Único sobre 

Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos serâ o 
custo CIF do petróleo importado vigente em 31 de 
janeiro de 1980, equivalente a Cri 7,87 /litro. 

§ 19 A base de cálculo do Imposto único sobre 
Lubr_i_ficant~ __ e Combustíveis Líquidos e Gasosos serã 
corrigida pelo Conselho Nacional do Petróleo em 
períodos não-infeiioi-es a 12 (doze) meses, segundo o 
coeficiente da variação nominal das Obrigações 
Reajustáveis do Tesouro Nacional - .ORTN ocorrida 
entre as datas de reajuste. 
~ 2'1 O Conselho Nacional do Petróleo encaminhará 

à Secretaria da Receita Federal os valores vigentes em 31 
de janeiro de 1980, bem como cada alteração posterior, 
discriminando base- de cãlculo, alíquotas, imposto e 
adiconal correspondentes, cabendo a esta expedir ato 
divulgando os novos valores. 

Art. 211 As alíquotas do Imposto Único sobre 
Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos serão 
as seguintes, em função da uniddae litro de derivado: 
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a~el~;n~cmll•ladla&JICIPa.!c................ '71.0 

01..-a ]Ubrlflf;õlnlel SIDlJIIftl, comp~;~J'IDI DIZ iPmuls\\101, 
lfftlb.,la40$ lmpotta40$ .......................... c,o 

Dll11c-Dt" J•ttroqlllmlc-Õi 4crh'il4t;l- de pftr6lC'O nlD-
IncorJH;It'\-.!ls ac1> produto final................. 21,0 

Art. 511 A estrutura de preços dos combustíveis e 
lubrificantes,inclusive ãlcool carburante, serã fixada pelo 
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Conselho Nacional do Petróleo, e homologada pela 
Secretaria de Planejamento da Presidência da República. 

. -. --·- ......... ·-~ .--~---- ................ -..... --~ 
~ -

DECRETO-LEI W 1.63I 
DE 2 DE AGOSTO DE I978 

Dispõe sobre a incidência do Imposto ÚniCo sObre 
Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos nos 
álcoois etílico e metilico, para fins carburantes, e dá 
outras providências. 

O Presidente da República, usando da atribuição que 
lhe confere o art. SS., item II, da Constituição, decreta: 

Art. 1~> Os álcoois etflico e metílico, para fins 
carburantes, com as especificaç_ões definidas pelo 
Conselho Nacional do Petróleo, ficam Sujeitos à 
incidência do Imposto Único sobre Lubrificantes e 
Combustíveis Líquidos e Gasosos. - ---

Art. 2~' h de 5% (cinco por cento)"a alíquota relativa 
aos álcoois mencionados no artigo anterior, a ser 
aplicada sobre os preços de venda dos produtos, 
conforme se dispuser em regulamento. 

Art. 3"' Ficam isentos do Imposto Único, até 31 de 
dezembro de 1979, os álcoois etflico e metílico referidOs 
no art. li' deste Decreto-lei. 

Art. 4Y Este decreto-lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 5Y Revogam.;se ·as disposições em contrário, 
especialmente o Decreto-lei n"' 1.583, de 18 de novembro 
de I977, 

ERNESTO GEJSEL - Presidente da República -
Mário Henrique Simonsen - Shigeaki Ueki. 

DECRETO-LEI N' L690 
DE 1• DE AGOSTO DE 1979 

Altera dispositivos do Decreto-lei n'i' 1.631, de 2 de 
agosto de 1978, _que dispõe sobre a incidência do 
Imposto Único _sobre Lubrificantes ,e Combçstíve~ 
Líquidos e GasOsos nos lilcoois etílico e metílico, para 
fins carburantes, e dá outras providências. 

O Presidente da República, no uso da atribuíção que 
lhe confere o art. 55, item II, da Constituição, decreta: 

Art. I 'i' O art.- f'i' do Decreto-lei n'i' 1.631, .de 2 de 
agosto de 1978, passa a ter a seguirite redaçào: 

•• Art. 1 'i' Os álcoois etílico e metílico, para fins 
carburantes, com as especificações homologadas 
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V - Os direitos e as obrigações dos contratantes, 
os ctitêrios para a fixação do p-reço do p-asse~ aS 

. cond~_ç~~ª---P~!_"_a __ djssoluç_ão __ dQ_ COI)._~r_at~ __ e a 
'declaração de opção, ou não, pelo Sisterila do 
Fundo_ de Garantia do Tempo de SerViço. 

f4'i' Uma vfa do contrato será, de imediato, 
- -entregue ao atleta, no ato _de sua assinatura, 

independentemente dos registras e inscrições 
menCionadas no § l 'i'. 

.. Art. 4'i' O atleta s_ó poderã c_elebrar contrato 
se possuir Carteira de Trabalho e Previdência Social 
de Atleta de futebol, situação militar regular e 
atestado de sanidade_ fisica e mental. 

- Art. ·7q o-atleta serâ obrigado a concentrar~se, 
se convier ao empregador, 24 (vinte e quatro) horas 
antes de qualquer competição oficial, e ficar à 
disposição do empregador quando da realização de 
competição fora da localidade onde tenha sua sede. 

Art. 9'i' As cessões dos atletas ficarão 
estabelecidas da seguinte forma: 

I ~A cessãO temporâria do atleta é lícita, desde 
que feita pelo empregador em favor da entidade 
desportiva a que estiver filiado, ou da respectiva 
confeder"ação. para integrar representação 

---desportiva regional ou nacional. ficando os 
cessionãrios responsáveis pelo ressarcimento às 
cedentes do valor do pagamento integral da 
remúherãÇão-do atleta cedido, bem como pelo valor 
pago pelas obrigações sociais. 

II-A cessão eventual, temporária ou definitiva 
d~ atleta por um empregador a outro dependerã, em 
qualquer caso, da prévia concordância, por escrito, 
do atleta, sob pena de nulidade. 

Art. tO. A cessão por empréstimo- não 
acarretará qualquer prejuizo financeiro 3.Cf -ãtleta, 
respondendo a associação de origem, 
solidariamente, pelas obrigações assumidas pela 
assotía"ção de destino. 

pelo Conselho Nacional_ do Álcool- CNAL,_ficam _____ _ 
sujeitos à índdência do_ Imposto Único sobre 
Lubrificantes e -combustfveis Uquidos e Gasosos. 

Parágrafo único. No caso de descumprimento 
de qualquer das obrigações assumidas pela 
asso_çj_a_çjQ__.JI~ d~J;ti_I!Q,_o __ atleN c~iQQ por 
empréstimo poderá retornar à associação de 
_origem, que reassumirá as obrigações contratuais. 

Parágrafo único. O Conselho Nacional_ do 
Petróleo submeterá as especificações técnicas para 
os álcoois etflico e metílico, para fins carburantes, à 
homologação do Conselho Nacional do Álcool." 

Art. 2'i' O art. 39 do Decreto-lei n<? L631. d~ 2 de 
agosto de 1978, passa a ter a seguinte redaçào: 

.. Art. 3'i' Ficam isentos do Imposto Ünjcu, __ até 
31 de dezembro de 1975, os ãlcoois ~tnico e rnetnico 
referidos no art. )'i' deste decreto-lei." 

Art. 31' Este decreto-lei entrará. em vigor na -data de 
sua publicação, revogadas as disposições se~ Con:trãrio. 

JOÃO BAPTISTA DE FIGUEIREDO - Presidente 
da República - Karlos Rischbieter - Joio Camilo 
Penna - Cesar Cais FHho - Mário Henrique Simonsen. 

(Às Comlssõ~ de Constituição e JustiçQ~ de 
Economia e de-Finanças.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 290, de 1985 

Altera dispositivos da Lei n<? 6.354, de 2 de 
setembro de 1976, que dispõe sobre as relações de 
trabalho do atletã. profissional de futebol, e dá outras 
providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. }'i' A Lei n9 6.354, de 2 de setembro de 1976, 
passa a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 3<? 

· · · A.;t~ ~i i.' -··p~;~ · ~;----·;reit~~· · d~7a.-T~i: -·--p;-;;;," 
remuneração, luvas e prêmios têm a- s-êguinte 

-definição: 
I- Passe é o instrumento legal que habilita o 

--atlet~ a -vincular-se a uma associação desportiva; 
mCdí:inte-franSfeiência Ou nã-O. --

- li : ... :Retnuneraçào é a contraprestação em 
dinheiro, reconhecida ao atleta por seus serviços 
profisSionais, constituída pelo -respectiVo salário 
com acrêscimo das luvas, se houver, e dos prêmios. 

111- Luvas são as importâncias pagas ao atleta, 
na forma convencionada; pela assinatura do 
contrato. 

IV- Prêmios são as gratificações que, a 
qualquer título, forem concedidas aos atletas em 
r~~~º-_d_ª----ª-!.iYidª_de_ profissional. 

Art. 12: No caso de remoção_de atleta amador 
para a classe de profissional, a associação de origem 
terá assegurada a preferência para contratá-lo; 
quando ocorrer remoção com transferência, a 
associação de origem terá preferência para 
contratação desde que a proposta apresentada seja 
de valor mêdio anual no mínimo de _50% (cinqneritá 
por cento) daquela apresentada por qualquer outra 
associação. 

§ 19 O requerimento de transferência de 
amador com rell}oção _ _para _a _classe_ de p_rofisSiOnal 

-· ·- =-<feVer~-sa:--ãcõ-mpanhadó da respe-ctiva 'pfopoSta 
financeira, devendo a entidade no prazo máximo de 

- 2 (três) dias, comunicar à associação dê orígem o 
fato e o moQtante guej2i o_fer~i'.!_Q_ ao affiador p~-

- Q~é p·qSs~ <;_t:a-e_~~r"cer o díif:i"t6- ~e pr-er~rêri_cra~ 
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dentro do prazo de 15 (quinze) dias da 
ccimunicaÇa:o; findO o qual, no silêncio da mesma, a 
entid~c)_e_~9d~rá conceder a transferência solicjtãda . 

_§ ~ Se a as_sociação de origem for amadorista 
ou sendo profissional não fizer úso do direito 
-preferencial e o atle~a for transferido, a associação 
de destino indenizará a de origem em importância 
correspondente ao valor de 100 ORTN, salvo 
·acordo entre as associações. 

§ 3~' Na hipótese da associação de origem fazer 
_ vru.~:r _S~lJ _Qin~ito preferencial na forma prevista no 

caput deste_ artigo e o atleta amador não aceítar as 
condições oferecidas, a transferênciá serâ feíta 
estabelecendo a associaç-ão de origem uma 
indenização pela cessão, que não poderá ultrapassar 
a 20 (vinte) vezes o valor anual da proposta 
apreSentada- pe1a aSSoCiaÇão de destino. 

§ 4~' Ocorrendo quaisquer das hipóteses 
previsfas neSte artigo, a associação de origem em 
caso de remoção, ou a de destino, em caso de 
transferência e remoção, terão prazo de 30 (trinta) 
dias a partir da comunicação de um ou outro caso 
para celebrar com o atleta o respectivo contrato, na 
forma estabelecida, sob pena de ficar o atleta 
liberado para se inscrever por qualquer associação e 
em qualquer classe. __ 

§ 5'i' O amador transferido dentro da mesma 
classe não poderá ser removido para a de 
profissional, dentro dos 12 meses subseQuentes, sem 
que à associaÇão de origem seja assegurado o direito 
preferencial, estabelecido no caput deste artigo. 

Art. 13. Na cessão do atleta, poderá o 
empregador cedente exigir do empregador 
cessionârio o pagamento pelo valor do passe, nos 
limites e c_ondições que se seguem: 

I --160 (cento e sessenta) vezes o valor da média 
mensal da remuneração oferecida pelo empregador 
como proposta para o 29 (segundo) contrato do 

__ atle_t!l;_ _ 
II - 8_9 (oitenta) vez-es o valor da média mensal 

da remuneração oferecida pelo empregador como 
proposta para o 39 (terceiro) contrato do atleta; 

III- 40 (quarenta) vezes o valor da média 
mensal da remuneração oferecida pelo empregador 
como proposta para o 4~' (quarto) contrato do 
atleta; 

IV- 20 (vinte) vezes o valor da mêdia mensal da 
remuneração oferecida pelo empregador como 
proposta a partir do 5'i' (quinto) contrato do atleta 
em diante. 

- §-~'i'- -InCidem Os -limites estabelecidos noS 
inCisos acima, ainda que sejam diferentes as 
associações empregadoras e quaisquer que sejam os 
prazos dos _respectivos .contratos. 

§ 29 O valor do passe não será objeto de 
qualquer limitação nas seguintes hipóteses: 

·a) quando se tratar de cessão para empregador 
sediado no exterior; 

b) durante a fluência do prazo do contrato 
profissional entre o atleta e a associação 
empregadora; 

c) quando, por ação ou omissão voluntária, 
reconhecida pela Justiça Desportiva em decisão 
transitada _em julgado, o atleta houver dado causa à 
rescisão do contrato; 

d) quando o atleta formalizar pedido de rescisão 
de contrato sem causa justificada. 

§ 39 ·o atleta terá direito à parcela de, no 
mínimo, 15% (quinze por cento) do montante do 
passe, devidos e pagos pelo empregador cedente. 

-§ 49 O atleta não terá direito ao percentual, se 
houver dado causa à rescisão do_contrato, ou se já 
houver rec_ebido qualquer importância a título de 
participação no passe_ nos últimos 24 (vinte e 
quatro) meses. 

§ 5'i' Quando da transferência do atleta para 
associação sediada no exterior, do total do passe 
serão destinados 5% (cinco por cento) ao sindicato 

----da _classe do Estado em que o proflssional estiver 
jogando pagos pelo empregador cedente. 

Art, 16. "" ........ "''"'" ...... --~--
-~ __pa_rãgrafo únjco. No caso de o impedimento ser 

_d_!!finitivo_._inclusive por desfili"ação do empregador, 
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dar~se-ã a dissolução do .contrato, ficando o atleta 
com passe livre. 

Art.' ~it· ... ~· f~~~tt;_d~' à~·p;ri~~ ~-~t~~i;~;~:~ 
qualquer tempo, resilir o c_ontrato, mediante 
expressa comunicação, a qual só se tornarâ efetiva 
com a assistência da entidade sindical representativa 
do atleta. 

Art. 25. O atleta terâ direito a um perfodo de 
férias anuais remuneradas de 30 (trinta) dias 
consecutivos que coincidirá com --o recesso 
obrigatório das atividades de futeboL 

Art. 26. Terã passe livre, ao fim do contrato, o 
atleta que completar 30 (tiiiita) anos óe idade ou lO 
(dez) anos de carreira profissional. 

Art. 29. SOmente serão admitidas reclamações 
à Justiça do Trabalho depois de esgotadas as 
instância de Justiça Trabalhista Desportiva a que-Se 
refere o item III do artigo 42 da Lei n"' 6.251, de 8 de 
outubro de 1975, que proferirá -decisão final no 
prazo mãximo de 60 (sessenta) dias contados da 
instauração do processo. - -- - -

Parágrafo único. O ã.jlliz3.meniO~_sfa-Tedamação 
trabalhista a que se refere este artigo, toiilarâ 
preclusa a instância Trabalhista desportiva, no que 
se refere ao litígiO trabalhista. 

Art. 30. -0 empregador ou associação 
desportiva que estiver com o pagamento de salãrios 
dos atletas em atraso, por período superior a 3 (três) 
meses; não poderá participar de qualquer 
competição ófici3.1 ou amistosa. 

Art. 31. O processo e o julgamento dos litígios 
trabalhistas entre os empregadores e os atletas 
profissionaiS- de futebol, no âmbito da Justiça 
Trabalhista Desportiva, serão objeto de regulação 
especial na codificação disciplinar desportiva, 
aplicando-se-lhes o disposto nos artigos 20 a 35 da 
Lei n'? 5.869, de 11 de janeiro de 1_97~~ _ . 

§ 19 São órgãos da Justiça Trabalhista 
Desportiva: 

1-A- Junta Superior Ti'B.bã.lhiSta DeiP:Or11Va
(JSTD); 

II- A Junta Especial Trabalhista Desportiva 
(JETD); 

III- A Junta Regional Trabalhista (JRTD) 
§ 2<:> A Junta Superior Tr.ãbalhista Desportiva 

(JSTD) funcinarã Como órgão especializado em 
perfeita conexão com o Superior Tribunal de Justiça 
Desportiva (STJD), com Jurisdição em todo 
território nacional, e, terã a segriin_te -cOmposição: 

I- Um auditor Presidente, que, juntamente -
com seu substituto, serão indicados pelo Conselho 
Nacional de Desportos; 

II - Seis vogais assim definidos: 
a) dois efetivos e um suplente representantes dos 

atletas profissionais de futebol, indicados Pela -
Diretoria da federação sindícal doS atletas 
profissionais de futebol ou, se ainda não tiver Sido 
criada, pela Diretoría-- do Siriàicato dos atletas 
profissioriais di futebol que tiver sede no Estado em 
que funcionar a referida JSTD; 

b) dois vogais efetiv'os e um- suplente 
representante das associações empregadoras 
indicadoS pelas federações estaduais dirigentes de 
futebol profissional, na forma que vier a- ser 
estabelecida no regulamento desta lei. 

§ 31' A Junta Especial Trabalhista Desportiva 
(JETD) funcionará corilo- órgão especializado em 
perfeita conexão com o Superior Tribunal de Justiça 
Desportiva (STJD) com jursidição em todo o 
território nacional, e terá a seguinte coinposição: 

I - um auditor Presidente, que, juntamente com 
seu substituto, serão indicados pelo Conselho 
Nacional de Desportos; 

II - quatro vogais, assim definidos: 
a) um efetivo e um suplente representantes do_s 

atletas profissionais de futebol, indicados pela 
Diretoria da Federação sindical dos atletas 
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profissionais de futebol ou, se ainda não tiver sido 
cdada, pela Diretoria -do Sindicato dos atletas 
profissionais de futebol que tiver sede no Estado em 
que funcionar" a referida JETD; 

b) um efetivo e um suplente representantes das 
associações empregadoras indicados pelas 
federaçõ~s estaduais dirige-nteS d-õ -futebol 
profissional, na forma que vier a ser estabelecida no 
regulamento desta lei. 

§ 4~> As _Juntas Regionais Trabalhistas 
DesportiVas (JRTD) funcionarão como 6fgão 

_ especializados em perfeita conexão com os 
_r~p_e~~\vos Tribunai_s de Justiça Desportiva {.TJD), 
Com jUrisdiÇão no território de cada federação e 
terão a seguinte composição: 

- I) um auditor presidente, que, juntamente, com 
seu substituto, serão indicados pelo Conselho 
Nacional de Desportos; 

-~I) quatro vogaiS, assim. definidos: 
a) um efetivo e um suplente representantes dos 

atletas profission.ãis de futebol, indicados pela 
Diretoria das respectivas Associações Profissionais 
ou Sindicatos da Classe em cada unidade da 
Federaçã-o; 

b) um efetivo -e um suplente representantes das 
associações empregadoras, indicados pelas 
federações estaduais dirigentes do futebol 

-profissional, na forma que vier a ser estabelecida no 
regulamento desta lei." 

Justificação 

No início do mês de: setembro, ao ensejo do 41' 
Encontro dos Atleta de Futebol do Brasil, realizado em 
Belo Horizonte, Minas Gerais, foram propostas algumas 
alterações na Lei n~> 6.354, de 2_de setembro de 1976, que 
regula as relações de trabalho daquela categoria 
profissional. 

Dentre as modificações pleiteadas pela classe, depois 
de_S (cinco) símpósios nacionais e 4 (quatro) encontros 
de trabalho, destacamos as segu~ntes: 

- a_ que permite ao atleta a opção pelo FGTS no 
momento de sua vinculação ao clube com a assinatura 
do contrato profissional; 

- a cwe tr(!ns(.er~ das Ligas para as Federações a 
responsabilidãde pelo reembolso da remuneração e 
encargos sociais dos atletas convocados para as seleções 
regionais; 
-a que estabelece uma no:va disciplina para a "Lei de 

Posse"; 
-a que obriga a inclusão dos lucros e dos prêmios do 

cãlculo do_l39 salário, ferias, -indenízaçõ"es, INPS, FGTS 
-e PIS)'P ASEP; -

....:..a -que transfOrma em lei o instituto da 
profissionaliZação dO atleta amador; e 

..:.... -a que cria _nõva ~sistemática para o Tribunal 
Trabalhista Desportivo. 

O citado diploma legal, sem dúvida alguma necessita 
ser aperfeiçoado neste e em outros aspectos. 

É inadmissível, por exemplo, a restrição de 
profissionalização do analfabeto, sobretudo agora, 
quando o Congresso Nacional vem de lhe conceder o 
direito de vOfõ, ao aprovar piojeto tranSfOrinado na Lei 
n9 7.332, de 1985. 
- Adem_ais, hâ de que se ressaltar, ele não pode nem 

deve continuar _sendo duplamente penalizado pela 
sóciíedade, sociedade essa que não lhe permitiu 
alfabetizar-se e que agora lhe impede de exercer uma 
profissão. 

Outro dispositivo que pretendemos modíficar é o que 
exige-que- o atleta, se convier ao empregador, fique 
co-ncentrado atê 3__ dias por _semana, às vésperas de 
partidas oficiais ou amístosas. - -

Intentamos limitar -em 24 (vinte e quatro) horas o 
período de concentração às vésperas de partidas oficiais 
- excluindo essa exigência quando se tratar de partidas 
amistosas- o que dã uma média de48 (quarenta e oito) 
horas semanais, pois o cãlendãrio de futebol brasileiro 
programa pelo- menos duas partidas semanais para cada 
clube. 

Devemos enfatizar que o atleta profissional de futebol 
jã eStá ohrigidO ã. jo-rnada semanal de treinamentO de-48 
(quarenta e oito) horas, é submetido a constantes e 
fatigantes viagens e não tem, como os integrantes das 
demais categorias profissionais, a po"ssibilidade de 
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desfrutar de descanso ou do convívio familiar nos fins de 
semana, pois os mesmos também são reservados às 
disputas futebolísticas. 

Propomos, também, nova redação ao artigo 21, de 
modo a tornar obrigatória a assistência da entidade 
sindical representativa do atleta, nos casos de resilição 
contratual. 

Outra medida preconizada no presente projeto é:: a 
concessão de "passe livre" ao atleta que completar 30 
(trinta) anos de idade ou 10 (dez) anos de carreira 
profissional. 

Atualmente, tem passe livre o atleta que atinge 32 
(trinta e dois) anos de idade ou presta lO (dez) anos de 
serviço efeti_vO a um mesmo empregador. Essa última 
hipótese Ocorre rai-amente, ein função da própria 
mobilidade do mercado profissionãt;_e sobretudo porque 
o clube, ao ver-se ameaçado_de perder o atleta em vias de 
liberação legal, transaciona seu passe, dentro de um 
regime de relacionamento unilateral, em que o 
interessado direto nem é consultado sobre o seu destino. 
A e~treiteza do_ nl~do de futebol profissional no Brasil 
ínOuz a eS-sa prãtica; de sentido desumano, pois não 
passam de uma centena as opções existentes, entre os 
clubes de Ifl:édio e gf3ride portes. 

Pelas razões expostas, entendemos que o Congresso 
N -ªCional _da rã a sua ·acOlhida- a. O •presente projeto. 

Sala das Sessões, em 2 de outubro de 1985. -Senador 
João Lobo. 

(Às Comissões de Constitufçdo e Justiça e de 
_ ~ Legislaçijf) Social. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Os projetas 
lidos serão publicados e remetidos às comissões compe
tentes. 

O SR._ P_RESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Roberto Campos. 

O SR .. ROBER,TO CAMPOS PRONUNCIA 
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE: 

O Sr. Hélio Gueiros (PMDB- PA.)- Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma questão de ordem! 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Tem a pala
vra o nobre Senador Hélio Gueiros, para uma questão 
de ordem. 

O SR< HELIO GUEJROS (PMOa- PA. Para ~ma 
questão de ordem. Sem revisão do orador.) --Sr. Presi-
dente, Srs. Senadores: ___ - · 

Não levantei a questão de_ ordem num momento mais 
opOrtuno, porque não quis privar ·a Cãsa -do encanto de 
ouvir a erudita, embora-provocativa e discutível, expo
siçãO do eminente Senador Roberto Campos sobre a 
aluai- Situação ecoriômicO-financeira do País. Mas, na 
hora em que o tempo de S. Ex• havia termiriado, o nobre 
Senador Virgflio TáVora pedíu a palavra pela Liderança 
do __ PDS e entregou-a, em continuação, ao nobre Senador 
Roberto Campos. 

Na hora, comentei baixinho que tal procedimento não 
poderia ser adotado mas o Senador Virgflio Távora disse 
que poderia. Entendo que não pode, com base no Re8i
mento Interno. E essa ê a razão da questão de ordem que 
levanto a V. Ex• 

O eminente Senador Rob~rto Campos usou da pala
vra nos termos do art. 16, inscrito normalmente, e falou 
durante 30 minutos sobre o assunto que bem entendeu. 
O art. 17, nobre Sr. Presidente, Diz: 

"9s prazos previstos no ãrtigo a-nterior são 
improrrogáveis, não -sendo licifo ao Senador 
utilizái-se do tempo destinado a outro, em acrésci
mo_ _do que disponha". 

Parece-me bem clarot Sr. Presidente. que orador ne
nhum pode emendar o seu tempo por permissão da Lide
rança, até porque, no caso pre:~ente, antes de o Senador 
Virgílio Távora se inscrever para pedir a palavra como 
Líder .do _PDS, o PMDB, através do Senador Fábio 
Lucena, se inscreveu regularmente, perante a Mesa, para 
ocupar o períOdo. 
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vemo de 21 anos fez o Brasil a oitava economia do munM 
do. Isso não se faz com desgoverno, isso se_ faz até com 
autoritarismo a mais. Reconheço que tod_o regime auto-
ritário tende a ser tecnocrata... -- -

O SR. FÁBIO LUCENA---: Só para complementar a 
sua informã:Çào. Esse Governo fez do povo nordestino, 
que V. Ex~ r_epresenta aqui, no Senado da República, o 
povo mais faminto do mundo. __ 

O Sr. César Cais- Mas o que se fez em termos nacio
nais e mesmo no Nordeste, não digo que resolveu o 
problema. Mas digo que é por isso que os governos auto
ritários se tornam tecnocráticos, porque -pãssain a mudar 
suas ativida_des e suas metas administrativas acima até _ _da 
participação popular. Não sou favorável a isso. Na reali
dade se fez muito por este País e essa dívida externa qqe 
está aí, se quisermos computar no petróleo que se acholft 
nos minerais que se descobriu, nas hídrelétricas neces
sárias ao desenvolvimento, em tudo que ror feitci, --na 
Amazônia redescoberta, na Amazônia coin il_ova frontei
ra, tudo isso é justificável. Mas iss_o _:iã9_observaçõ_es. 
P.<.~ra mim, o importante neste meu aparte ê que V. Ex• 
peça ao Líder do Governo, que está ausente porque está 
em campanha em São Paulo, mas àquele que o substitui, 
que dê unidade de pensamento aos nobres Senadores da 
Frente Liberal e do PMDB. 

O SR. FÁBIO LUCENA - Nobre Senador César 
Cais, fez-se rriuito neste Pl:l[s ão longo de vinte e um anos, 
mas o que mais se fez neste Pdís em VTiltee-um anos foi 
corrupção, e isso V. Ex~ Sl:lbe perfeitamente. 

O Sr. Alcides Saldanha- Nobre Senador, V. Ex• me 
permite um aparte? 

O Sr. Virgílio TávOra - Estou na fila. 

O SR. FÁBIO LUCENA - Nobre Senador Alcldes 
Saldanha, apenas pllra informar, tendo em vista a impor
tância-do ~nadar Ro_berto Campos, e por ter sido S. Ex• 
rec_ebido em almoço pelo Presidente José Sarney, que a 
resposta fundllmentada da Bancada do Governo fica 
para outra oportunidade. 

O SR. PRESIDENTE (Jos_é Fragelli) - Solicito que 
V. Ex• não aceite mais apartes, porque o seu tempo está
se esgotando. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Sr. Presidente, V. Ex• tem 
sido tão tolerante, de uma tolerância antropomórfica. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragell_i)- Nós vamos 
entr<lr na Ordem do Dia, e eu gostaria que V. Ex• não ex
cedesse o tempo. Depois da Ordem do Dia, eu concede
rei a palavra a V. Ex.' para continuar o discurso, se for o 
caso. Mas, vamos obedecer a Ordem do Dia. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Desejo apenas dar esta in
formação: O Ministro Dornelles teve a sua política elo
giada pelo eminente Senador Rob~rto Campos e no enM 
tanto provocou, em tão pouco terilpo, ii maior iilftãção 
da História do Brasil. 

Ao longo da gestão do Sr. Delfim Netto, a inflação su
biu de 3% para 250%; de fato o Goveffio não pretende 
adotar este pernicioso exemplo. 

Afirmou o Senador Roberto Campos que o ex
Ministro Delfim Netto não provocou recessão. Muitó 
em contrário, nunca houve recessão mais devastadora do 
que a produzida ao longo do Governo da administração 
do Sr. Delfim Netto. 

Sr. Prcsidente_~_se V. Ex• me permite, eu concluo após a 
Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (José Fn_tgelli)- Eu gostaríit 
que V. Ex• concluísse para nós passarmos à Ordem do 
Diu, porque o tempo de V. Ex• já se esgotou. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Conclu_o, então, Sr. Presi
dente, afirmando que durante os 21 anos de Governo a 
que serviu o Senador Roberto Campos, ·que há poucos 
dias foi recebido com um almoço pelo Presidente JoSé 
Sarney, se, ao longo daqueles 21 anoS", uni Senador ou 
Deputado da Oposição tentasse almoçar com o Presi
dente da República seria fatalmente envenenado pela co
mida que lhe fos.se servida. (RisosJ) 

O Sr. Amaral Peixoto- Permíte V. Ex• um aparte? 

DIÁlUQDQ_CQNGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O SR. FÁBIO LUCENA- Sr. Presidente, eu conce
do, com :,1 tolerânci;~._ de V:. Ex•, o aparte a esta figura 
preexcelsa do Se~ado, que ê o Senador Amaral Peixoto. 

O Sr. Amaral Peixoto- Obrigado a V. Ex~ pela dis
tinção que me-dá. Eu queria dizer a V. Ex•, ilustre Sena
dor, que o PDS não foge à sua responsabilidade. Mas, 
queria fazer uma pergunta a V. EX•: há um ano ·atráS, 
quem dirigia o PDS? Aonde estão os homens que há um 
ano atrás eram responsáveis pela nossa situação política? 
Eles estão hoje nu nossa Bancada? Não, estão no Gover
no apoiado por V. Ex•. 

O SR. FÁBIO LUCENA - Eu respondo com outra 
pergunta: Quem foi-o homem que mais combateu Jesus 
Cristo'? Foi São-PaUlo, o verdadeiro criador do_Cristia~ 
nismo. 

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

O Sr. Roberto Campos- Sr. Presidente, peço a pala
vnt pura uma explicação pessoaL 

Ü sfi_--pRESIDENTE~ (j~s6 Frai~lli) - éoncedo ã 
palavra ao nobre Senador Roberto Campos, para uma 
explicação pessoal. 

O SR. ROBERTO CAMPOS(PDS- MT. Para uma 
explicação pessóal. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senad01:es_: 

Sendo cita to nominalmente, eu gostaria de prestar al
guns esclarecimentos. 

Agradeço as palavras elogiosas do meu caro amigo, 
Sen-üdor Fábio Lucena, quanto ao meu desempenho pes
soal em circunstâncias passadas. Há, entretanto, algu
mas incorreções no que S. Ex• parece ter entendido ser o 
meu discurso: eu não disse que o Ministro Delfim Netto 
nJo provocou recessão, eu disse, pelo contrário, que con
seguiu um cresciinento espetacular ein 1980, seguido 
logo de uma recessão, pelo simples fato de que ele estava 
aplicando políticas qiie- agora estão sendo imitadas-. E, 
ao mesmO- tempo, -eu gostaria de expressar receio e ad
vertênc~ r!!ceio de q~e _o Gover!"Io ~tual estejano!' __ con
duzindo a um transe semelhante, ao insistir na repetição 
das políticas do Ministro Delfim Net~o que ele próprio 
depois reformulou. A advertência é de que com o des
controle. monetário que hoje existe, com taxas de expan
são monetária que anu·alizadas levarão a 280%, não há 
outra previsão senão o agravamento da inflação e a inM 
fluçào leva ao caos social. Essa idéia de que não se pode 
combuter durmnente a inflação, porque ela provocaria 
uma cr"ise social é totalmenteflllsa, o inverso que é verdá
dciro. _Se_ não se combater a inflação teremos, em breve, 
um conflito sociul. 

Quanto à acusação de que o Minístro Dornelles teria 
provocado a maior inflação da história, resta Saber que o 
Ministro Dornelles se demitiu precisamente porque suas 
politicas nàó fOram seguidas. Ao pllsso-Que S. Ex~ procu
rava praticar austeridade, o Ministro do Planejamento, 
populistu, lidimo representante do PMDB, abria a tor
neira dos gastos, in_viabilizando a politica monetária. 

A inflaçào de ag<!§tO deve ser debi_~ada àqueles que se 
rccusatârt'l-á_~eguir õ ·p_~og~r_ama_9-e _ca:rt~_ de gastos e de 
austeridade. __ orçamcntária pregado pelo Ministro Dor
neJJeS, e que-o hábito é -confumaz pfoVa ã minha anãiise
do orÇamento. Não há disposição nenhuma de austeri
dade orçament:.íriu. Há um "goulartismo" disfarçado de 
populismo. 

Era: o _que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito" 
-bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José_Fragelli)- Concedo a 
paluvra ao nobre Senador José Lins_,_ que falará como 
Lkl~:.r_. ____________ _ 

O SR. JOSE UNS PRONUNCIA DISCURSO 
QÚE.fNTREGÚÉ Ã REVISÃO DO ORADOR .. 

. SERÁ PÚBLICA DO i'OSTERlORMENTE. 

O SR. PRESID~NTE (Josê Fragelli)- A Presidência 
tC;c_ebeu o Ofício n~' Sf38, de 1985, (N'~' 107 (85, na ori
gem:), do Governador do EstadQ_da_ Bahia, solicitando, 
nos termos do item IV do artigo 42 da Constituição, au
torização do Senado Federal, a fim de qUe aquele Estado_ 
posSa" realizar Operação de empréstimO -externo tlo valor_ 
de USS 15,000,()()(l00 (quinze milhões de dólares norteM 
americanos), para os fins que especifica. 
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A matêría será despachada às Comissões de Finanças 
e de Col}stituição e Justiça. 

O SR. PRESID~NTE (José Fragelli)- Sobre a mesa, 
requerimento que vai ser lido pelo Sr, 1~'-Secretãrio. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 385, DE: 1985 

Nos termos do art. 313 do Regimento Interno, requei
ro dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos 
do Projeto de Lei do Senado n'l' 105, de 1985, de autoria 
do Senador Jutahy Magalhães, que cria o Serviço Nacio
nal de Alistamento Eleitoral, e dá outras providências, a 
fim de que -~gure _ n_a Orde!D_ do Di~_ da sessão seguinte. 

Sala das Sessões. 2 de outubro de 1985. ~Jutahy Ma
galhães. 

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) - Aprovado o 
requerimento, a matêria a que ele se refere figurarã na 
Ordem do Dia da sessão seguinte. 

O SR. PRESiDENTE (Josê Fragelli)- Sobre a mesa, 
ofício que Vai ser lido pelo Sr, !~'-Secretário. 

É lido o seguinte 

OficiO n9 301/85 

.Senhor Presidente: 

Brasília, -1, de outubro de 1985. 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que 
-os Deputados PlíniO Martíns e Jorge Medauar foram in

dicados, por esta Liderança, para substituírem os Depu
tados Cfd CarV3.lho e ChagaS Vasconcelos, respectiva
mente, na Comissão Mista encarregada de emitir parecer 
sobre Proposta de Emenda à Constítuição n'~' 26, de 1985, 
que "Suprime as medidas de emergência, o Estado de 
Emergência e O Coriselho Constitucional, instituindo o 
Estado de Sítio, decretado pelo Congresso Nacional 
como- UtliCa Salvaguarda do Estado". 

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência 
protestos de alto apreço e distinta consideração. - Pi
m~nta da-Veiga, Líder do PMDB. -

O SR. PRESID~NTE (Josê_ Fragelli) - Serão feitas 
as substituições solicitadas. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 
I '?-Secretário. 

b lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 386, DE 1985 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, solicito que seja transcrito, 

nos Anais do Senado, o artigo anexo, publicado no CorM 
reio Qraziliense do dia 23-9-85. 

Sala das Sessões, 2 de outubro de 1985.- Jutahy Ma
galhães. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O requeri
meD1o lido será pubficado e submetido ao exame da Co
missão Diretora. 

O SR. PRESlDENTE (Josê Fragelli)- A Presidência 
convoca sçssãO extraordináiía a i'ealizár-se hoje, às 18 
horas e 30 minutos, para apreciação das seguintes maM 
térias: 

- Redação final do Projeto de Lei do Senado n9 
34. de 1984; 

- Redação final -dos Projetas de Resolução n~'s 
81. 82 e 83. de 1985; 

-Projeto de Lei do Senado n~' 105, de 1985; 
-Mensagens nYs 163, 166, 173, 174, 175 e 207, 

de l985, sobre a escolha dos Senhores Rodolfo Go
doy de Souza O antas, Amaury Bier, AritOnio Fanti-: 
nato Neto, Cyro Gabriel do Espírito SantO Cardo-

-- SO~-T'ãrdSio MarCiano da Rocha e Álvaro da Costa 
Francisco Filho, para chefes das missões diplomáti
cas que especificam, 

COMPARECERAM MAIS OS.SENHORES 
SENADORES: 

_ Auevix: Leal_, Eunice -IvÜchÜes- Raimundo Parente 
- Alexandre Costa - Guilherme Palmeira --Carlos 
Lyra - Albano Franco - Amaral Peixoto - Alfredo 
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Campos - Amaral Furlan - Severo Gom_es ::...:.... Benedi
to Ferreira - Mauro Borges - Saldanha Derzi - Ro
berto Wypych -Álvaro Dias- Jaison Barreto. 

O SR. PRESIDENTE (José fragelli)- Estã esgotado 
o tempo destinado ao Expediente. . _ 

Estão presentes na Casa 56 Srs; Sei:l~dores, 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Sobre a mesa, requerimento que será fido pelo Sr. _IY_-_ 

Secretário:- --- - -- -- - --

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N' 387, de 1985 

Nos termos do art. 198, alínea ud", do Regimento ln
terno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fiin de que 
a matéria constante do item n9 2 seja submetida ap Ple· 
nário em primeiro lugar. 

Sala das Sessões, 2 de outubro_ de_ 1985. ---:' Itamar 
Franco. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Item 2: 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei 
do Senado n9 267, de 1983, de autoria do Senador. 
Itamar Franco, que dispõe so_bre a não aplicação 
dos regulamentos disciplinares das Forças Armadas 
aos casos que especifica, tendo 

PARECERES, sob nos 422 e 433, de 1985, das 
Comissões: __ _ . _ _ __ _ __ 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicldade e, no mérito, co"ntrário, C~rif \'otQ- vend4o 
dos Senadores Hélio Gueiro_s t: Enéa$ Faria; e -

-de Segurãnça Nacional, contrário. 

Antes de dar prosseguimento à apreciação da matêria, 
lembro ao Plenário que na sessão ordinária __ do. dia 25 dL _ 
corrente o Senador Milto_n Cabral encaminbou. à Mesa 
emenda que substituía iritegralmente o projeto. "fendo o 
Senador Itamar Franco, com base na alínea .. B", do art. 
253 do Regimento Interno, iinpugnar em questão de or~ 
dem, a tramitação da referida emenda, por entender que 
esta tinha objetivo contrário ao pretendido projeto. 

A Presidência, acatando a questão de ordem, decidiu 
favoravelmente ao pretendido pelo Senador Itamar 
Franco, tendo dessa decisão reCorrido ao Plenário o SeM 
nadar Milton Cabral. A questão deixou de ser apreciada 
naquela oportunidade por falta de quorum. E na sessão 
ordinária anterior, em virtude de requerimento de auto-

_O SR. ~~ESID~NTE _(Jo~~._fr~gelli)- Nobre Sena~ 
dor, essa questão já foi decidida pela Mesa e passou cm 
julgãdo, -em prirrieii'o lugar. 

O SR. ctsAR CALS - Eu entendi que o Senhor 
Milton Cabr~l ,reco.~reu ~o plenário. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Recorreu ao 
Plenário. Está certo. Então ... 

O SR. C"tSAR CALS- Então, estamos aqui encami
nhando, porque entendo que é ímportante, pelo menos, 
~e_ t~ar CO:!!~~meE_t~ --~~~e_sj!ens. 

O SR. PRESIDENTE (JoséFragelli)- Então, não é 
qUestão de_ordem que V. Ex•l6vanta. V. Ex• está enca
minhando a votação. 

Está certo. 

O SR. CtsAR CALS - O art. 28, seção II, item 10, 
da ética militar, das obrigações e deveres militares, é o 
seguinte: - - -- -

"Abster-se de tratar, fora do âmbito apropriado, 
de matéria sigilosa de qualquer natureza.-

0 art. 13: 

"Proceder de maneira ilibada na vida pública e 
na particular." 

E o n9 17, que é muito importante: 

"Abster~se de fazer uso do posto ou da gra~ 
duaçã9 _ _p~ra obt~r facil~~_a~ pessoais ~e qualquer 

::natureza ou para encanft'nhar negócios Paiticul3res 
ou de_ terceiros" 

Isso é muifO importante --pãra- se revogar e, -natU-rar: 
mente a letra .. a" do item XVIU é a unica, realmente, se 
refere à atividade politi"Co-partidária, que é: 

.. Abster-se, na inatividade, do uso das desig-
-iíàÇões fiíeiál-qiJ.icas:- - _ _ ---~ -- - -

~L. e_in_atiV_i_Çades político-partidárias;" 

Então, esses itens que vão ser revogados s_ão muito im
portantes, e ehtendo que o assunto deveria voltar às Co
missões para uma análise mais profunda. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, peço a 
palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Itamar Franco para encami~ 
nhar a votação. 

ria do Senador Murilo Badaró de adiamento de votação O SR. ITAMAR FRANCO PRONUNCIA DIS-
para a presente sessão. _ ·~·-_CUR_/iG_ QUE> .ENTREGUE À REVISÃO DO 

Com esses esclareci.m..e_ntos_. _vamos _submeter ao Pl~-- __ _ ORADOR, SERÁ PUBUCADO POSTERIOR-
nárió a decisão da Presidência. - - -- - ___ _ MEf!_Tg~ -- --- -- -- -- - --- ----

Os Srs. Senadores que com ela concordarem, optandO 
pelo não recebimento da emenda votarão si_m. _Os que 
discordarem da decisão, isto é, considerarem que a 
emenda deva ser recebida, votarão não. 

O Sr. César Cais - Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma questão de ordem. 

O Sr. Milton Cabral --Sr. Presidente peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Milton Cabral, para encamí~ 
nhar a votação. 

--0 SR. MliToN.CABRAL (PDS- PB. Para-encami-
0 SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a nhar a votação. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, 

~:I~~~~~~ nobre Senador César Cals, para uma questão Srs. senadores: 
São duas questões__aqui em discussão. Primeiro, é a de-

O SR. CtsAR CALS (PDS- CE. Para uma questã.o _cisão de V. Ex~. que não acatou uma s-olicitilção minha 
de ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. com base no art. 449 do Regimento. V, Ex~ decidiu_quea 
Senadores: emenda que eu apresentei cántra:riava frontalmente ou 

O projeto de lei su_bstitutivo do Senador: Milton invertia tqdo o sentido da proposição apresentada pelo 
Cabral, realmente tem uma parte que contraria o projeto nObre Seiüidor Itamar Franco. 
do Senador Itamar Franco. Entretanto, os itens citados Muito bem. O Senado agora vai julgar o requerimento 
aqui pelo projeto substitutivo, os itens 10, 13, 17 e a letra que apresentei a V. Ex~ para que o Plenário se manifes-
••a" do item 18 do art. 28 são muitos importantes. Lerei lasse sobre essa decisão. 
esses itens, Sr. Presidente. Qu~LQ inSistir _qUantO ão méritõ da proposição do 

nobre Senador _ltamar_ Ft:anc_o, e dizer ·o __ que a emenda 
O SR. PRESID~NTE (José Fragelli) -Mas gostaria que apresentei absolutamente não tem sentido contrário 

que V. Ex• procedesse a uma questão de ordem. V. Ex• -à-prop-osição, tanto que a proposta do Senador _Itamar 
me parece que já está fazendo uma apreciação sobre o frap~9 dj~,-~_c:le fo~ll!<l, a,té _certo modo simplista, P<?fq~:Je 
mérito da questão, revoga= totalmente os regulamentos disciplinares das 

O SR. CtSAR CALS-=- A questão de ordem é que Forças Armadas, ao confirmar, por sua redação, que aos 
realmente o substitutivo não é contrário frontalmente ao militares postos na reserva ou reformados não se apli~ 
projeto do Senador Itamar Franco. O art. 29, sim, mas o"-- - -carrr~~S!e&ul~mento~- disciplinares das Força_s Arm~das 
19, não. A questão de ordem é que ele de fato não é total- e, em Su:lãrgumen-tação, S. Ex• lembra que os laços sub-
mente contrário. Ele tem o art. 29 CQntrâ.rio, mas o l'i', jetivos da vinculação com o Estado se mantém inaltera-
não. _do~ e que ªs prerrogativas da cidadania não podem so-
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frer restrições, sob pena de converter~se o aposentado ou 
reformado t::m t::lemento marginalizado na conjuntura da 
participação social: 

''Talvez por ser disso c_ostume, jâ sem razão nos 
dias atuais, mantém-se vinculado a sistema discipli

---nar, QUe Tnvade e violenta as suas prerrogativas de 
cidadania, sobretudo os que incidem no campo da 
rilã.riifestação politica. •• 

E toda a sua argumentação, Sr. Presidente Srs. Senã
dores, ê para permitir que os militares, na reserva ou re~ 
formados, tenham toda a liberdade de manifestação 
política. 

Muito bem. E o que ê que proponho com essa emen~ 
da? E justifiCa V. Ex' que a noSsa emenda é perfeitanieii
te pertinente-e em ilada contraria, porque o objetivo da 
emenda é o mesmo que busca o Sr. Senador Itamar 
Frane<_>. Quan_do digo que os regulamentos disciplinares 
isentarão c:le sanção disciplinar os militares inativos em 
suas atividades político-partidárias, ressalvadas a ética 
militar e a discrição conveniente, naqueles itens citados 
pelo Senador Cesar Cais, e depois para que a lei seja. 
completa, não permita má interpretação, então dizemos, 
no § 29, que pãt"a o efeito do parágrafo apterior, 
reconhece-se como legítima a atividade político
partidária, a partir da filiação do militar inativo a qual~ 
quer Partido político legalmente constituído. 

E_ aí, Sr. Presidente, para justificar isso, nós nos vale
mos da Constituição, do seu art. 90, e da legislação exis
tente, a Lei n~ 6.880, que trata do Estatuto dos Militares. 
Portanto, não é possível fazer a revogação, como preten
de o Senador Itamar Franco, do regulamento disciplinar 
das Forças Armadas para os i nativos, os que estão na re
serva ou reformados, quando a Constituição diz que as 
obrigações e deveres permanecem para os militares na 
inatividade, sejam reformados, ou agregados, ou onde 
.estiverem. Mas eles guardam essas vinculações, porque 
eles têm prerrogativas especificas que lhes garante a 
Constituição. 

portanto, a nos§a emenda é perfeitamente pertinente c 
ela tem o mesçno objetivo do col!mado pelo Senador ltaM 
mar Franco. Não tem procedência a recus-a, não pode ser 
recusada a solicitação que fizemos para que essa emenda 
volte às Comissões, a fim de que seja novamente reexa
minada. 

Muito obrigado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) -Com 
- esseS esclarecimentos, vamos submeter ao Plenário a de

cisão da Presidência. 
Os Srs. Senadores que com ela concordarem, optando 

__ pelo não --- recebimento da emenda, votarão sim. Os 
que discordarem da decis~o. isto é, consider~ret!l que a 
emenda deva ser recebida, votarão não. Se: mantida a de· 
cisão da Presidência, com maioria de votos favoráveis, 
passaremos à votação do projeto, desconhecendo, por
tanto, a emenda. Caso contrário, com maioria de votos 
contrãrios à decisão da Presídência, o projeto Voltarâ às 
Comissões para exame da emenda. 

Em votação, portanto, a decisão da Presidência. (Pau
sa.) 

Os Srs. Senadores que concordam votarão sim. 
Em votação. 

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Como 
vota o Líder do PM D B? 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB) -
Não. Serido a questão aberta para minha Bancada. 

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) Como 
vota o Líder do PDS? 

O SR. MURILO BADARÚ (PDS- MG) Não. Com 
a questão aberta para a Bancada. 

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Como 
vota o_ UdeJ do P_FL? 

() SR. ADERBAL.JUREMA (PFL- PE)- Não. 
Com a questão aberta para a Bancada. 

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) ~ Hou
ve concenso em torno do recebimento da ~menda. 

O Sr. Itamar Franco -Sr. Presidente, peço a palavra 
para urna questão de ordem. · ' 
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O SR. PRESID~NTE {Marcondes Gadelha)- Con~ 
cedo a palavra, pela ordem, ao nobre Senador Itamar 
Franco. 

OSR. ITAMAR FRANCO PRONUNCIA DIS
CURSO (!UE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERÃ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Nobre Sena
dor. eu estou pondo em votação, agora, da mesma ma
neira que coloquei antes. SIM; os Srs. Senadores que 
concordarem, optando pelo não recebimento da emenda 
do nobre Senador Milton Cabral; e NAO, pelo recebi
mento da emenda do Senador Milton Cabral, contra a 
decisão da Presidência. Está bem claro? 

Solicito aos Srs._ Senadores que votem. (Pausa.) 

(Procede--se à votação.) 

VOTAM ''SIM" OS SRS. SENADORES: 

Alberto Silva 
Alcides Saldanha 
Alexandre Costa 
Alfredo Campos 
Alvaro Dias 
Amaral Peixoto 
Benedito Ferreira 
Helvfdio Nunes 
Henrique Santillo 
Itamar Franco 
Jaison Barreto · 
José Ignácio 
Jutahy Magalhães 
Lomanto Júnior 
Luiz Viana 
Mário Maia 
Moacyr Duarte 
Nivaldo Machado 
Octávio Cardoso 
Roberto Wypych 
Severo Gomes 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 

Aderbal Jurema 
Américo de Souza 
Cesar Cais 
Fábio Lucena 
Hélio Gueiros 
Humberto Lucena 
José Lins 
Marcondes Gadelha 
Milton Cabral 
Murilo Badaró 
Odacir Soares 
Raimundo Parente 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Votaram 
"SIM'' 21 $rs. Senadores; "NÁO" 12._ 

Não houve quorum faltou um voto. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Parece que 
não foi registrado o voto do Senador Virgilio Tãvora. 
(Pausa.) 

O Sr. Virgnto Távora (Fora do microfone):__: Não es-
tou vendo o meu voto. -

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) --V. Ex• votou 
na sua cadeira, nobre Senador Virgílio Tãvora? A luzes
tá acesa? 

O Sr. Virgílio Távora (Fora do micr~fone) - Já- foi 
apagada. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Vamos proce
der à nova votação, antes de acionar as carÍlpainhas~ 

Solicito aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares 
para votar. (Pausa.) 

O Sr. Hélio Gueiros- Sr. Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Pois não. 

O SR. HE:L!O GUEJROS (PMDB - PA. Pela 
ordem.)- Sr. Presidente, é preciso fic<ir bem claro que o 
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Plenário desta Casa vai votar é uma questão de ordem, 
não é o projeto do Senador Itamar Franco. 

O Senador Itamar Franco se insurgíi.I coritra ã: Lide
rança do PMDB, como se ela tivesse se colocado contra 
o projeto de S. Ex~. Não houve_ nada _disso. 

Nós estamos decidindo, aqui, se é pertinente ou não 
uma emenda do nobre Senador Milton Cabral. Só isso,-'e 
mais nada: Não há que se dizer que o PMDB, antes, era 
dessa ou daquela forma. 

O Sr. Itamar Franco- Tem sim, Senador. 

O SR. HELIO GUEIROS- Não tem nada a ver. Es
tão querendo confundir as coísas e é--preciso que o Ple
nário fique atento. E saber, apenas, se o Senador Milton 
Cabral tem o direito de apresentar uma emenda, para ser 
apreciada ao projeto do nobre Senador Itamar Franco. 

O Sr. Itamar Franco- Sr. Presidente, peço a palavra. 

Q SR. HELIO GUEIROS - E só isso que estamos 
votando. 

O Sr._lta_mar FriUJCO -_Não é só __ iss_o não,nobre Sena::
dor ~Isso é importante. 

O SR. HELIO GUEIROS - Isso de dizer que o 
PMDB antes era assim, que o PMDB agõi'ã é outro, é 
querer confundir alhos com bugalhos. De modo que eu 
gostaria, Sr. Presidente,_que a Mesa esclarecess_esimples
menie isso;-que o Plenário vai votai Se-é cú1 não pertinen
te e emenda do Senador Milton Cabral. Não tem nada a 
ver cOm o projeto do Senador Itamar Franco. 

O S-R. PRESIDENTE (José Fragelli)- Quanto a isso 
V. Ex~ tem razão. Depois vota-se ou uma coísa ou outra. 
Agora a votação é: votando não, votarit pelo recebirrien
to da emenda. 

O SR. HELIO CUEIROS (Fora do microfone) - É 
-- uma-questão regimental 

O SR._PRESIDENTE (José Fragelli)- Exato. Ques
tão regimental. Não, pelo recebimento da emenda. Sim, 
pela -aecfsão da Mesa, que não recebeu a emenda. 

Os Srs. Senadores jã podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Albano Franco 
--Alberto Silva 

Alcides Saldanha 
Alexandre Costa 
Alfredo Campos 

--Ar varo Dias 
Amaral Peixoto 
Benedito Ferreira 
Gabriel Hermes 
Guilherme Palmeira 
Helvídio Nunes 
Henrique Santillo 
Itamar Franco 
J aison Barreto 
João Lobo 
José Ignácio 
Jutahy Magalhães 
Lomanto Júnior 
Luiz Viana 
Mário Maia 
Moacyr Duarte_ 

c: Nivaldo Machado 
Octávio Cardoso 
Odacir Soares 
Roberto Wypych 
Severo Gomes 

VOTAM "NÃO" OSSRS. SENADORES: 

Aderbal Jurema 
Américo de Souza 
Carlõs Chiarem 
Cesar Cais 
Fábio Lucena 
H-élio GueiiCis -
Humberto Lucena 
José Lins 

Marcondes Gadelha 
Milton Cabral 
·Muri\o Badaró 
Raimundo_Parente. 

ABSTEM-SE DE VOTAR 

Virgílio TávQra 
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- V aÍ ser feita a 
apuração. (Pausa.) 

Votaram Sim 26 Senadores e Não 12. 
Houve uma abstenção. 
Então é Sim- pelo não recebimento da emenda. 

O SR. PRESID~NTE (Josê Fragelli) --Vai-se passar 
à votação do projeto do Senador Itamar Franco. 

O Sr. Humberto Lucena- Peço a palavra, Sr. Presi
dente, para encaminhar a votação. 

O Si!. PRESID~NTE (José Fragelli) ::-- Concedo a 
palavra· ao nobre Senªdor Humberto Lucena, Líder do 
PMDB, para encaminhar a votação. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Pa<a 
encaminhar a votação.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 

Começo por lamentar, profundamente, as palavras 
pronunciadas neste plenário pelo Senador Itamar Fran
co. S. Ex~; que é um combativo companheiro de Banca
da, está acostumado às lides parlamentares, e sabe que 
na tramitação das matérias ou se perde ou se ganha. Não 
.surpreendi S. Ex• como Líder do meu Partido e do Go
verno nesta Casa, porque lhe ftz sentir, antecipadamente, 
por um dever, inclusive, de ética pessoal e política, que 
votaria pelo recebimendo do Substitutivo do Senador 
Milton -Cabral, pessoalmente, mas deixaria a questão 
aberta para minha Bancada. Portanto, não aceito e repi
lo, com a maior veemência, a censura do Senador Itamar 
Franco. Não admito que um COIJ?.panheiro de Bancada 
venha, injustamente, me agredir como fez S. Ex• nesta 
tarde no Senado Federal. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, por outro lado, não 
aceito, também, incriminações ao meu partido, a_o 
PMDB, por incoerênciã.~ S. Ex~ não provará, nem a mim, 
nem à Casa, nem à Nação que tenhamos qualquer docu
mento, dentro do partido, aprovado pelos nossos órgãos 
de direção partidária, inClusive o nosso programa, onde 
se tenha incluido a exclusão dos militares da reserva dos 
regulamentos. militares. 

É:ste é um projeto inteiramente novo, da lavra de S. 
Ex• que tem toda a competência para apresentã-lo ao Se
nado Federal. Mas nós estamos, neste instante, já então, 
çomo Líder também do Governo, devemos dizer que vo
taremos contra o projeto de S. Ex•, porque estamos de 
acorôo com a justifiCatiVa-que-apresentou no seu substi-
tutivo, o nobre Seriáâói-Miltori Cabral. -

Inclusive, Sr. Presidente, Srs. Senadores, salvo melhor 
juizo, data venia da Comissão de Constituição e Justiça, 
trata-se de uma proposição inteirãmente íncOnstitucio
nal. 

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

O Sr. Itamar Franco- Sr. Presidente, peço a palavra, 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Concedo a 
palavra, para encaminhar a votação, ao nobre Senador 
Itamar Fránco. 

O SR. ITAMAR FRANCO PRONUNCIA DIS
CURSO QUE, ENTREGUE J REVISÃO DO 
ORADOR, SERÃ PUB[,.[CADO POSTERIOR
MENTE. 

O Sr. Milton Cabral- Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESID~NTE (José Fragelli)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Milton Cabral. 

O SR. MILTON CABRAL (PFL- PB. Para discutir. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 

A argumentação do Senador Itamar Franco parece ser 
verdadeira, mas não é; ela escamoteia a verdade, trans
forma o militar da ativa numa vítima de um sistema 
opressor, onde eli! precisa ter toda a sua liberdade para 
se pronunciar e exercer suas atividades políticas, sem 
qualquer sanção. 
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Agora, perguntaria ao Senador Itamar Franco e aos -
Srs. Senadores se ê justo, correto que tenhamos generais, 
coronéis, capitães, tene!ltes, freqUentando os palanqUes 
polítícos, utilízando as- suas patentes e, ao mesmo tempo,
valendo-se das prerrogativas constitucionais, porque na 
reserva permanecem com as -prerrogativas constitucio
nais. Então, o projeto do Senador Itamar Franco sim
plesmente revoga todo o estatuto disciplinar das Forças 
Armadas, ato esse, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que 
não existe em nenhuma parte do mundo. Vai ser um fãto 
inédito se, no Brasil, nós revogarmos os compromissos 
dos inativos, dos reformados, pelos seus deveres consti
tucionais. Em todas as forças armadas-do mundo eXis
tem essas obrigações. Por quê? Porque aqueles que opta
ram, na sua vida, pela carreira militar, desde que entra
ram nas escolas militares, e-assim seguiram a sua vida 
profissional, receberam e recebem vantagens, assumem 
obrigações e deveres para com o Pais. Não se pode revo
gar esses deveres através de uma lei que objetiva uma 
coisa e se vai modificar -toda uma legislação com uma ar
gumentação toda ela distorcida, como esta apresentada 
pelo nobre Senador Itamar Franco. ~ 

Na realidade, se os Srs. SenadOres tiverem tempo de 
ler a fundamentação que nós apresentamos na- nossa 
emenda, vão verificar que não hâ sentido na aprovação 
deste projeto do Seiiaaor_ltamar Franco, com a simplici
dade de redação que ele contém. :E: preciso uma modifi
cação, ê: preciso fazer um nOvo projeto, uma nova lei, 
para que, realmente, possamos assegurar aos inativos, 
reformados das Forças Armadas, o direito e ã competên:.. 
cia da militância política, mas sem infringifem e violen
tarem certas obrigações que são constitucionais. 

Gostaria que os Senhores tivessem tempo para ler a 
minhajl.lstificação, mas vamos à votação e espero que os 
Senhores neguem este projeto de lei apresentado pelo Sç
nador Itamar Franco, a fim de possibilitar a apresen
tação de um novo projeto, neste Senado. :E: o que pretef!.
do fazer proximamente e conclamo os Senhores Senado
res a que examinem a matéria e que apresentem também 
suas proposições a este respeito. 

Muito obrigado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em votação o 
projeto em primeiro turho. 

Os Srs. Senadores que o a-provam, queiram permane- -
cer sentado. (Pausa.) 

Rejeitado. 

O Sr. Itamar Franco - Sr. Presidente, peço verifi
cação. 

O SR. PRESIDENTE (José_ Fragelli)- Serâ FeitR a 
verificaçãO solicitada por V. Ex• (Pausa.) 

De acordo com o Reginic!nto Interno, vou suspender a 
sessão por 10 minutos, fazenda soar- a campainha para 
chamada dos Srs. Senadores, a fim de procedermos à 
nova votação. 

(Suspensa às 17 horas e 6 minutos, a sessãO e Tea
bena às 17 horas e 12 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Estâ reaberta 
a sessão. 

Permanece a falta de quorum. 

O Sr; Itamar Franco-- Sr. Presidente, eu- pedi"ria a,--y~ 
Ex• que mesmo faltandO-quorum, V. Ex• proCedesse àVO.::: 
tação, para que ficasse registrada a ausência ae--a:~guns-
dos Srs. Senadores. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Vamos proce
der a votação. 

Solicito aos Srs. Senadores que retomem seus lugares 
para procedermos à veri"fíca:ção de votação. (Pausa.) 

As lideranças jâ forain ouvidas L 

Os Srs. Senadores jâ podem votar. (Pausa) 

(Procede-se à apuração.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Albano França 
Alexandre Costa 
Alfredo Campos 
Amaral Peixoto 
Benedito Ferreira 
César Caris 

Gãbi-TeJHermes 
Henrique Santillo 

-na-miir i=r:iilco 
- - JOSêTgllãCio 

Jutahy Magalhães 
Lomanto J uni o r 
LUiz- Vlãna 
Mario Maia 
Moacyr Duarte 
M urilo Badaró 
Octavio Cardoso 
Odacir Soares 
Sev~ió -aõmes.-

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 

Atberio siiVa 
Fábio Lucena 
Hélio Gueiros 
Helvidio Nunes 
Martins Filho 
~aberto Wypych. 

o sR.-PREsiDENTE (Jos~-Fragelli) ~Vai ser feita ã 
apuração. 

Votaram "SIM" 19 Senadores e "'NÁO" 6. 
Não houve abstenções. 
Tõlãl: 25 votos 
Não há número para deliberação. A matéiia- fica CO-m 

a votação adiada. 
Fica adiada também a matéria constante do item 19 

que se encontra em fase de votação, o Projeto de Lei da 
Câmara n9 53/77. 

O SR~ PRESIDENTE (José Fragelli)- Item Ji 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 41, DE 1985 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n' 41, de 1985 (n"' 4,976/85, na Casa de 
origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Re
pública, que altera a estrutura da categoria funcio
nal de Geógrafo, do Grupo-Outras Atividades de 
N_ível SUperior, -e dá outras providências, tendo 

PARECERES FAVORAVEIS, sob n•s 618 e619, de 
1985, das Comissões: 

- de Serviço Público Civil; e 
_ _;____ - de Finanças. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
--A-votação fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) -Item 4: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara nQ 56, de 1985 (n' 4.975/85, na Casa de 
origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Re
pública, que altera a estrutura da categoria funcio
nal de Sociólogo, do Grupo-Outras Aiividades de 
Nível Superior, e dá outras providências, tendo 

PARECERES FAVORÃVEIS, sob n•s 616 e 617, de 
1985, das Comissões: 

-de ServiÇo Público Civil; e 
- de Finanças. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
-Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

A vOtação -fica adiada por fafta de clDorum. --

0 SR. PRESI_DENTE (Martin_~ _Filho) ::-Item 5: 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 

Câmara n"' 61, de 1985 (n"' 4.985/85~ na Casa de 
origerD). de -iniCiativa do Senhoi Presideil.le -da Re
púbi1Ca, que fixa --õs vã] ores de retrT6Uíção das cate
gorias funci"Oilais -de Zootecnista e Terapeuta Ocu
pacional, do Grupo-Outras Atividades de Nível 
Superior a que se refere a Lei n9 6.550, de 5 de julho 
de 1978, e dá outras providências, tendo 

PARECERES FAVORÃVEIS, sob n•s 701 e 
702, de 1985, das Comissões: 

-de Serviço Público Civil; e 
""""-de Finanças. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
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Não have~-d~ --quem peça a palavra, encerro a 
dis_cussão. 

A vota_c_ão_SLca_adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - Item 6: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso
lução n'i' 100, de 1985 (apresentado pela Comissão 
de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 680, 
de 1985), que ;iutoriza a Prefeitura Municipal de 

-Joviânia (00), a elevar em CrS 33.712.590 (trinta e 
três milhõeS-, setecentos e doze mil e quinhentos e 
nOventa cruzeiros) o montante de sUá dívida conso
lidada, tenao-

---~PARECERES, sob n•s 681 e 682, de 1985, das 
Comissões: 

-de Constitui~;ão e Justiça, pela constitucionali
dade,e juridicidade; e 

-de Municípios, favorâvel. 

Em discussão o prOjeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão, 
A votaçã_o fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - Item 7: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso
luçã_o n"' 101, de 1985 (apresentado pela Comissão 
de Economia como conclusão de seu parecer n9 683, 
de 1985), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Aurora do Norte (GO), a elevar em CrS 141.371.509 
(cento e quarenta e um milhões, tr~zentos e setenta e 
um mil, quinhentos e nove cruzeiros), o montante 
de s__ua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 684 e 685, de 1985, das 
Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade e juridicidade; e 

-de Municípios, favorãvel. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão_ 
A votação fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) -Item 8: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso~ 
lução n"' 102, de 1985 (apresentado pela Comissão 
de Economia como conclusão de seu parecer n~' 686, 
de 1985), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Piracicaba (SP) a elevar em CrS 10.720.200.000 (dez 
hilhões, setecentos e >1inte milhões, duzentos mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, 
tendo 

PARECERES, sob n•s 687 e 688, de 1985, das 
Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade e juridicidade; e 

-de Municípios, favorável. 

Em discussão o projeto. (Pausa,) 
Não havendo quem peça a palana, encerro a 

discussão. 
A votação _fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Item 9: 

qíscussão, em turno único, do Projeto de Reso
lução ·n"' 103, de 1985 (apresentado pela Comissão 
de Economia como conclusão de seu parecer n9 689, 
de 1985), que autoriza a Prefeitura Municipal de La
ges (SC) a elevar em CrS 116.937.338 (cento e dezes
seis milhões, novecentos e trinta e :. .... e mil, trezentos 
e trin_ta e oito cruzeiros) o montante de sua dívida 
conSOlidada, tendo 

PARECERES, sob n9s 690-e 69-1, de 1985, das 
Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali-
dade e juridicidade; e - - - - -

-de Municípios, favorável. 

Em discussão o projetO. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

disCuSsão. 
A votação fica adiada por falta de quorum. 
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O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) -Item 10: 

Discussão, em turno único, do __ Projeto de Reso
lução n' \04, de 1985 (apresentado pela Comissão 
de Economia como conclusão de .s_~ Parecer n' 693, 
de 1985 - após audiência junto ao Banco Central 
do Brasil), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Araras (Sr) a elevar em Cr$""(952.802.000 (sete 
bilhões, novecentos e cinqUenta- e- dois milhões, 
oitocentos e dois mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 694 e 695, de 1985, das 
Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constituciona1i-
dade e juridicidade; e _ _ 

-de Municípios, favorâvel. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
A votação fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - Item 11: 

Discussão, em turno -úniCo, do Projeto de Reso
lução n~' \06, de 1985 (apresentado pela Comis.são 
de Economia como conclusão de Sel,l Parec;er n9 69.7, 
de 1985), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Arenápolis a elevar em Cr$ 897.577.690 (oitocentos 
e noventa e sete milhões, quinhentos e setenta e sete 
mil, seiscentos e noventa cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n~>s 698 e 699, de 1985, das 
Comissões: __ _ 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade e juridicidade; e 

-de Municípios, favorável. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
A votação fica adiada por falta de quorum. 

O Sr. Fábio Lucena- Sr. Presidente, peço a palavra, 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Martins_ Filho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Fábio Lucena, pela ordem. 

O SR. FABIO LUCENA (PMDB- AM. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente: 

Peço a gentileza de fazer cumprir o art. 180, combina
do com o art, 179 do Regirriento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (M?.rtins Filho)- A Presidên
cia atende ao requerimento de V. Ex•, e suspende a ses
são por lO minutos, acionando as-campainhas para que 
os Srs. Senadores presentes na Casa compareçam ao ple
nário. 

Está suspensa a sessão;·- -

(Suspensa às 17 horas e 26 m.!"nutos. a sessão é rea
berta às 17 horas e 36 rillnutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Está reaber
ta a sessão. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Atendendo à questão de ordem levantada pelo nobre 
Senador Fâbio Lucena, encerrarei a sessão. Antes, 
porém~ lembro aos Srs. Senadores que o Senado está __ 
convocado para uma sessão extraordinária a realizar-se 
hoje, às 18 horas e 30 minutos, neste plenário, com a se
guinte 

ORDEM DO DIA 

-I-' 

Discussão, e_ro_turno único, da redação final (oferecida 
pela ComisSão de RedaÇão em seu Parecer n~' 719, de 
1985), do Projeto de Lei do Senado nl' 34,de 1984, de au
toria~do Senador Mu_rilo Badaró, que dá nova redação 
ao_arügo 116, da _Lei n"' t. 711, de 28 de outubro de 1952, 
que dispõe sobre a licença especial de funcionário públi
co federal. 

-2-

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida 
pela Comissão de Redação em seu Parecer n'õ' 672, de 
1985), do Projeto de Resolução n'õ' 81, de 1985, que 
suspende, por inconstitucionalidade, a execução de 
dis_positívOs.__Q_a. Lei n~' LQ42, çle 7 d~ dezembro de 1973, 
modificada pela Lei n'õ'-1.166, de 16 de dezembro de 1977, 
alnba_t; do,_ MunisíP:io de Ibitinga, Estado de São Pauto, e 
do-artigo 4'õ' dõ:i:ieC_reto_nQ 634, de 5 de julho. de 197_(Citie 
regulamentou as leis mencionadas. -·-Discussão, em turno único, da redação final (oferecida 
pela Co_missão de Redação em seu Parecer n9 678, de 
1985). do Projeto de Resolução n~> 82, de 1985, que 
suspende a execução dos parágrafos \'õ' e 29 do artigo 4~>, 
da Lei n~> 999, de 13 de dezembro de 1977, do Município 
de Junqueirópolis, Estado de São Paulo. 

-4-

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida 
pela Comissão de Redação em seu Parecer n~' 679, de 
1985), do Projeto de Resolução nl' 83, de 1985, que 
suspende a execução do artigo 2~> da Lei n~' 7.266, de 17 
de outubro de 1973, do Estado do Rio de Janeiro. 

-5-

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado nl' 105, de 1985, de autoria do Senador Jutahy 
Magalhães, que cria o Serviço Nacional de Alistamento 
Eleitoral e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n's 767 e 768, de 1985, das 
Coinissões: --

-de ConStitui-ção e Justiça, pela constitucionalidade e 
jurídicidade, com emendas que apresenta de n~>s 1 a 3-
CCJ: 

-_de Servi.ço Público Civil, favorável, com emendas 
que apr_Cs-enta d~. n'õ's 4 e 5-CSPC. 

-6-

Disc"usSão:--~~ t~i-no úftico, do pare~r d--;:- Comissão 
de Relações Exteriores sobre a Mensagem n9 163, de 
1985 (n' 367 /_85, na origem), de 9 de agosto do corrente 
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ano, pela qual o Senhor Presidente da República subme-
te à deliberaçãO do Senado a escolha do Senhor Rodolfo 
Godoy de Souza Dantas, MinistrO de Primeira Classe, 
da Carreira de Diplomata, para exercer a funÇão de Em
baixador do Brasil junto à República Dominicana. 

-7-

Discussão, em turno único, do parecer da Comissão 
-,de Relações Exteriores sobre a Mensagem nQ 166, de 

1985 (n"' 370/85, na origem), de 9 de agosto do corrente 
ano, pela qual o Senhor Presidente da República subme· 
te à deliberação do Senado a escolha do Senhor Amaury 
Bier, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de 
Diplomata, para exercer a função de Embaixador do 
Brasil em Barbados. 

-8-

Discussão, em turõo únic_o, do parecer da Comissão 
de Relações ExJ_eriores so_bre a Mensagem_ n~> 173, de 
1985{n"' 382(85, na origem), de 15 de agosto do corrente 
ano, pela qual o Senhor Presidente da República subme
te à deliberação do Senado a escolha do Senhor Antonio 
Fantinato Neto, Ministro de Primeira Classe, de Carrei
ra Diplomática, para exercer a função de Embaixador do 
Brasil junto à República Popular da Bulgária. 

--9-

Discussão, em turno único, do parecer da Comissão · 
de Relações Exteriores sobre a Mensagem n' 174, de 
1985 (n~> 383/85, na origem), de 15 de agosto de 1985, 
pela qual o Senhor Presidente da República submete à 
deliberação do Senado a escolha do Senhor Cyio 
Gabriel_do Espírito Santo Cardoso, Ministro de Segun
da Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a 
função de Embaixador do Brasil junto à República de 
Honduras. 

-10-

Discussão, em turno único, do parecer da Comissão 
de Relações Exteriores sobre a Mensagem n~' 175, de 
1985 (n' 384/85, na origem), de 15 de agosto de 1985, 
pela qual o Senhor Presidente da República submete à 
deliberação do Senado a escolha do Senhor Tarcisío 
Marciano da Rocha, Ministro de Segunda Classe, da 
Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embai
xador do Brasil junto à Jamairia Arabe Popular da 
Líbia. 

-11-

Discussão, em turno único, do parecer da Comissão 
de_ Relações Exteriores sobre a Mensagem n' 207, de 
1985 (n9 444/85, na origem), de 13 de: setembro do 
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da Repúbli
ca submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor 
Alvaro da Costa Franco Filho, Ministro de Primeira 
Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função 
de EmbaixadQr do Brasil junto à República da Colôm
bia. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 30 minutos.) 

Ata da 188' Sessão, em 2 de outubro de 1985 
3' Sessão Legislativa Ordinária, da 47' Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA -

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Altevir Leal- Mário Maia- Eunice Michiles- Fá
bio Lucena - Raimundo Parente - Odacir Soares -
Aloysio Chaves -Gabriel Hermes- He:lio Gueiros...::.. 
Alexandre Costa - Américo de Souza- Alberto Silva 

Presidência do Sr. Martins Filho 

- Helvídio Nunes- João Lobo- Cesar Cais- José 
Lins - Vit:gílio Távora - Moacyr Duarte - Martins 
Filho - Humberto Lucena - Marcondes Gadelha -
Milton Cab_ral - Aderbal Jurema - Cid Sampaio -
Nivaldo Machado - Guilherme Palmeira - Carlos 
Lyra- Albano Franco- Lourival Baptista- Herácli
to Rollemberg --Jutahy Magalhães-- Lomanto Júnior 
- Luiz Viana -João Calmon ·- Josê Ignãcio Ferreira 

- Amaral Peixoto - Nelson Carneiro - Roberto Sa
turnino- Itamar Franco:...:_ Murilo Badaró- Alfredo 
CamPos- Amaral FU.rlan- Severo Gomes- Benedi~ 
to Ferreira --Henrique Santillo - Mauro Borges -
Roberto Campos_ - José Fragetli - Marcelo Mirand~ 
- Saldanha Derzi -Roberto Wypych ~ Álvaro Dias 
- Enêas Faria- Jaison Barreto --Carlos Chiarelli-
Alcides Saldanha - Octávio Cardoso. 
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O SR. PRESIDENTE (Martins_ Filho)- A lista de 
presença acusa o comparecimento de 57 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trab_al_h_o_s. 
O Sr. 1 ~'-Secretário irá proceder à leitura do expedien

te. 

1:. lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

O FI CIOS 

Do Sr. l"'..Secretário da Câmara dos Deputados, enca
minhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes 
projetos: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 132, de 1985 

(NO? 3.157/80, na Casa de origem) 

Dti nova redaçio ao art.IO da Lei n'i' 5.107, de 13 
de setembro de 1966, dispondo sobre a utiliuçào da 
conta vinculada pelo empregado para o fim de adqui
rir moradia. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 O art. lO da Lei n~' 5.197, de 13 de se
tembro de 1966, passa a vigorar com_ a seguinte redação: 

.. Art. 10. Fica assegurada ao empregado que 
completar 5 (cinco) anos de trabalho, sob o regime 
do Fundo Qe Garantia do Te,mpo de Serviçõ_
FGTS, a utilização de sua conta vinculada, para 
aquisição de mor.adia própria por intermédio do 
Sistema Financeiro -ae Habitação - SFH ou para 
pagamento das respectivas prestações ou, ainda, 
sem a intermediação do SFH, desde que comprove 
possuir poupanças pessoais qUe, acrescidas do valor 
da conta vinculada, permitam o pagamento total da 
moradia. 

Parágrafo único. Em_ ocorrendo as hipóteses 
previstas neste artigo, o empregado fica obrigado a 
mandar averbar na rnatrfcula do imóvel no Registr_o 
de Imóveis uma cláusula de inalienabilidade pelo 
prazo de 5 (cinco) anos, a partir da data da libe-. 
ração da conta vinculada." 

Art. 2~ Esta lei entra em vigor na data de sua publi~ 
cação. 

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

LEGISL;I.ÇÃO CITADA 

LEI No 5.107, DE 13 DE SETEMBRO DE 1966 

Cria o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e 
dá outras providêõcias · 

Art. 10. A utilização da conta vinculada, para o fim 
de aquisição de moradia própria, ê assegurada ao empre
gado que completar, depois da vigência desta lei, 5 (cin
co) anos de S!!rviço na mesma empresa ou empresas dife
rentes, de acordo com as disposições da Lei n"' 4.380, de 
21 de agosto de 1964, por intermédio do Banco Naciona,l 
da Habitação (BNH), de conformidade com as ins
truções por este expedidas. 

§ 19 O BNH poderá, dentro das possibilidades fi
nanceir.lS do Fundo, autorizar, para a finalidade de que 
trata este artigo, a utílízação da conta vinculada._ por em
pregado que tenha tempo menor de serviço que o ali 
mencionado desde que o valor da própria conta, ou este 
complementado com poupanças pessoais, atinja a pelo 
menos 30% (trinta por cento) do montan~e do financia
mento pretendido. 

§ 2"' O BNH poderá inStitUir; ccirriõ-ãdicioriã.l, nos 
contratos de financi~ri1C:nto de que trata este artigo, um 
seguro especial para o efeito de garantir a amortização -
dO débito resultante da Qperação em caso de perda oure
duçãO do salário perceOíaõ pelo empregado. 

(Às Camisões de Legislação Social e de Firüinças.) 

DIÁRIO DQ C_ONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA 
N• 133, de 1985 

(N9 3.379/80, na Casa de origem) 

Libera o transporte de material esportivo referente 
ao esporte do vôo-livre. 

o- Congresso-Nacional de_çreta: 

Art. i"' Fica liberado, em todo o território nacional, 
o transporte de material esportivo referente ao esporte 
de vôo-Uvre. 

Padl"gr~aro-unlc~ -A liberação de que trata este arfigo 
inclui a desobrigação da licença respectiva,-Continuando 
em vigor, entretanto, as normas de segurança baixadas 
pelo poder público para o transporte nas vias públicas: 

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
ç_ação. 

Art. _31 __ Revogaffi-se as dispOsições erii COntrário. 

(À Comissão de Transportes, Comunicações e 
Obras Públicas.) 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA 
N• 134, de 1985 

_(N~ 3.469/80, na Casa de orig~) 

Pr_oíbe a utilização de ~hapas de cor amarela em 
veículos utilizadoS pela Administração Pública Fede
ral Direta e lndireta, inclusive Fundações. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19- _Fici- pioíbida a utilização,_a qualquer título, 
de chapas de cor amarela por vefculõS pertencentes aos 
órgãos_ da ~dministração Pública Federal Direta e lndi
reta, iricluS1ve Fundações mantidas pelo poder público. 

Art. 2"' A violação da proibição constante nesta lei 
importa em crime de r~ponsabilidade do us_u_ário, do ti
tular do órgão a que pertence o veículo e da autoridade 

- adminístrativa responsâvel pelo seu licencíamento. 
Art. 3'i' E:Sfii. lei entra em vigor na data de sua publi· 

cação, 
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrârio. 

(Às Comissões de Transportes, ComunicaÇões e Obras 
Públicas e de Serviço Público e Civil.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
=-~--_N? .13~,- de 1985 

(N9 _3.736/80, na Casa de origem) 

Declara de utilidade pública a Associação dos 
Criadores da ~ata Norte -~j)_ ~stado di.' ~rnambuco. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1"' Fica declarada de utilidade pública a Asso
ciação dos Criadores da M?-ta Norte do Estado de Per
nambuco, s~i-ª---cf-ª- n_Q_-M:!!_riicípío de Çarpina·, Estado de 
Pernambuco. 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. -39 Revogam-se as disposições em contrãrio. 

LEGISLAÇÃO PERTINENTE 

-- LEI N' 91, DE 28 DE AGOSTO DE 1935-

Determina regras pelas quais sio as sociedades de-
claradas de utilidade pública. 

O P'residente da República dos Estados__l]nidos do 
Brasil, 

Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu san-
ciono a s~ui}tte lei: __ _ _ 

ArL J9 As sociedades civis, as-aSSoCiâções e as fun
,d~ções constLtuídas no País, com o fim exclusivo de ser
vir desinteressadamente à. coletividade1 podem ser dechi
radas de utilidade pública, provados os seguintes requisi
tos': ~--------

a) que adquiriram personalidade juódica; 
b) que estão em efetivo funcionamento e servem de

sínteress8:damente _à CC?Jetividade; 
~-c~g~S--de-Sua diretoi'ía não são remu-nera

dos. 
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A~t._ 29 A decl~ração _de- utilidade pública será feita 
--em decreto do Poder EXecutivo, mediante requerimento 

processado no Ministério da Justiça e Negócios Interio
res ou, em casos excepcionais, ex officio. 

Parágrafo único_, O nome e características da socie
dade, associação ou fundação declarada de utilidade 
pública serão inscritos em livro especial, a esse fim desti-
nado. __ , 

Art. 39 -Nenhum fav_or do Estado decorrerá do Utulo 
de utilidade pública, salvo a garantia do uso exclusivo, 
pela sociedade, associação ou fundação, de emblemas, 
flâmulas, bandeiras ou distintivos próprios, devidamente 
registrados no MiniStério da Justiça e da menção do titu
lo concedido. 

Art. 4~ As sociedades, associações e fundações de
claradas de utilidade pública ficam obrigadas a apresen
tar todos os anos exceto por motivo de ordem superior 
re~nhecido a crité_ri_o 9-o Ministério de Estado da Justiça 
e Negócios lntiri6res. relação circunstanciada dos ser
viços-que houverem prestado à coletividade. 

DECRETO No 50.517, 
DE 2 DE MAIO DE 1961 

Regulamenta a Lei n"' 91, de28deagostode 1935, 
que disp-õe Sobre a declaração de utilidade pública. 

O Presidente da Repúb!ica, usando da atribuição que 
lhê confere o art. 87, item I, da Constihiição, decreta: 

Art. 1"' As sociedades civis, associações e fundações, 
constitufdas no País que sirvam desinteressadamente à 
coletividade, poderão ser declaradas de utilidade públi
ca, a pedido ou ex· officio mediante decreto do Presidente 
da República. 

Art. 2~ O pedido de declaração de utilidade pública 
será dirigido ao Presidente da República, por intermédio 
do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, provados 
pelo requerente os seguintes requisitos: 

a) que se constituiu no País; 
b) que tem personalidade jurídica; 
c) qúe esteve efn efetivo e contínuo funcionamento, 

nos três anos imediatamente anteriores, com a exata ob
servância dos estatUtos; 

d) que não são rç:munerados, por qualquer form_a, os 
cargos de diretorla e que não distribui lucros, bonifi
cações ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou asso
ciados, sob nenhuma forma ou pretextos; 

e) que, comprovadamente, mediante a apresentação 
de relatórios circunstanciados dos três anos de exercício 
anteriores à formulação do pedido, promove a educação 
ou exerce atividades de pesquisas científicas, de cultura, 
inclusive artísticas, ou filantrópicas, estas de carâter ge
ral ou indiscriminado, predominantemente; 

f) que seus díretores possuem folha corrida e morali
dade comprovada; 

g) que se obriga a publicar, semestralmente, a de
monstração da receita obtida e da despesa realizada no 
período anterior. 

Parágrafo única.· A falta de qualquer dos documen
tos eni.ur~era~~s neste artigo importará no arquivamento 
do processo. 

ArL 3.,- Denegado o pedido, não poderá ser renova
do antes de decorridos dois anos, a contar da data da,_ 
publicação do despacho denegatório. _ 

Parágrafo único. Do denegatório do pedido de de
claração de utilidade púbHca caberá reconsíderação, 
dentro do prazo de ·120 dias, contados da publicação. 

Art. 4~> O ilo_me e características da sociedade, asso
ciação ou fundaÇão declarada de utilidade pública serão 
inscritos em livro especial que se destinarâ, também, à 
averbaçào da remessa dos relatórios a que se refere o art. 
59. 

Art, 59 As entidades declaradas de utilidade pública, 
salvo motivo de força maior devidamente comprovado, 
a critério da autoridade competente, ficam obrigadas a 
apresentar, até o dia 30 de abril de cada ano, ao Minis
tério da Justiça e Negócio Interiores, relatório cincuns
üfficiado dos serviçQs que houver prestado à coletividade 
no ano aoterior. 

Art. 6"' Será cassada a declaração de utilidade públi
ca da entidade que: 

a) deixar de apresentar, durante três anos, consecuti
vos, o relatório a que se refere o artigo precedente; 

b) se negar a prestar serviço compreendido em seus 
fins estatutários; 
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e) retribuir, por qualquer forma, os membros de sua 
diretoria, ou conceder lucros, bonificações ou vantagens 
a dirigentes, mantenedores ou associados. 

Art. 71' A cassação da utilidade pública será feita em 
processo instaufado, ex-officlo; pdo Ministério da Jus
tiça e Negócios Interiores, ou mediante representação 
documentada. _ ___ _ _ _ 
Parâirafo único. O pedido de- reconsideração do de-
creto que cassar a declaração de utilidade pública não te
rá efeito suspensivO~ 

Art. 8~" Este decreto entrará em vigoi na -data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 2 de maiO de 1961; 14~ da Independência e 
739 da República. - JÁNIO QUADROS - OScar Pe
droso Horta. 

DECRETO N' 60.931, 
DE 4 DE JULHO DE 1967 

Modifica o Decreto n~' 50.517, de 2 de maio de 
1961, que regulamentou a Lei n" 91, de 28 de agosto 
de 1935. 

O Presidente da República usando da atribuição que 
lhe confere o art. _83, item II, da Constituição, decreta: 

Art. I" Ficam alterados a alínea g do art. 2~' e art. 59 
do Decreto n9 50.517, de 2 de maio de 1961, que passam 
a vigorar com a seguinte redação~ 

"Art. 2~> 

g) que se obriga a publicar, anualmente, a de
monstração da receita e d~pesa realizadas no perío
do anterior, desde que contemplada com subvenção 
por parte da União, neste mesmo período. 

Art. 59 As entidades declaradas de utilidade 
pública, salvo por motivo de força maior _devida-_ 
mente comprovado a critério da autoridade compe
tente, ficam obrigadas a apresentar, até o dia 30 de 
abril de cada ano, ao Ministério da Justiça, relatório 
circunstanciado dos servjços que houv_erem presta
do à coletividade no ano anterior, devidamente 
acompanhado do demonstrativ-o da receita e da des
pesa realizada no período, ainda que não tenham 
sido subvencionadas.~· 

Art. 2~' Este decreto entrarâ em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contráriO. 

Brasília, 4 de julho de 1967; 1469 da Independência e 
79~> da República.- A. COSTA__ESILVA- Luiz Antô
nio da Gama e Silva. 

(Às ComiSSões de Agricultura e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 136, de 1985 

(N"' 3.098/84, na Casa de origem.) 

Altera dispositivo do D~creto~lei n«' 117, de 28 de 
fevereiro de 1967 - Código de Minas. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 O§ l«' do art. 73 do Decreto-l_ei n"' 227, de 28 

de fevereiro de 1967, passa a vigorar com a seguinte re
dação: 

.. Art, 73. . ... , . , • .._ ••....• •••A, •••••••• , • 

§ I~' Essa permissão constarã de matrícula de 
garimpeiro, renovada a cada _5Jcinco) ã.nos na~ Co
letorias Federais dos municípios onde forem realiza
dos esses trabalhos, e serâ vâlida somente para a re
gião jurisdicionada pela respectiva exatoria que a 
concedeu." 

Art. 2~> Esta lei entra em vigor na data de sua publi-

caf~~ 3«' Revoga~-se as disposições em contrário~ 
LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI No 227, DE 28 DE FEVEREIRO DE 
1967 

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

........... cóii1oo i:ii-MiNiliA:ÇKô ..... -... -. 

DIÁRIO DOTONGRESS9 NACIONAL (Seção II) 

capítUlo 'VI 
Da garimpagem, faiscação e cata 

Art. 73. Dependem de permissão do Governo Fede
ral a garimpãgem, a faisCação ou cata, não cabendo ou
tro ôm:iS ãOgãTiiDpeiro, -senâõ o pag:irilehto de menor 
taxa remuneratória· Cobrada pelas Coletorias Federais a 
todo_ aquele que p_retender executar_esses trabalhos. 

§ 1"' Essa permissão constarâ de matrícula do garim
peii-0, ierioVada-·anualmetlte nas Coletoria.s Federais dos 
Municípios O!lde forem realizados esses trabalhos, e se_râ 
vâHda: sciffi(últe para a região jllrisdicioriai pela respectiva 
exatorh-(j_ue a concedeu. 

§ 2~' A matrícula, que ê pessoal, será feita a requeri
mento verbal do interessado e registrada em livro pró
prio da Coletoria Federal, mediante a apresentação do 
comprovante de quitação do imposto sindical e o paga
mento da mesma taxa remuneratória cobrada pela Cole
toría. 

§ 3«' Ao garimpeiro matriculado será fornecido em 
.. Certificado de Matrícula", do qual constará seu retra
to, nome, nacionalidade, endereço, e será o documento 
oficial para o exercfcio da atividade dentro da zona nele 
especificada. 

§ 4«' Será apfeendído o material de garimpagem fais
caçã_o o_u_c_ata, quando o garimpeiro não possuir o neces
sário cerfifÍCadó de matrícula, sendo o produto vendido 
em_basta pública, e recolhido ao Banco_do Brasil S.A., à 
.conta do "Fundo Naçional de Mineração- Parte Dis
ponível". 

... -;· .... -.... -· ........ -........ ; .. ; .. ; .... -._ ... ~ ... . 
(Às Comissões de Constituição t! Justiça e de Mi

nas Energia.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 137. de 1985 

(N" 5.347 f85, na Casa de origem) 

Declara o ·cida_dio Tancredo de Almeida Neves? 
Presidente Honorário da República. 

O COngresso_ Nacio_~al decreta: 

Art. I~> O cidadão Tancredo de Almeida Neves ê de
clarado Presidente Honorário da Repúblicã Federativa 
do Biasil, incluindo-se o seu nome na galeria d_os que fo
ram ungidos pela Nação brasileíra para a Suprema 
Magistratura. 

Art. 21' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 31' Revogam-se as disposições em contrârio. 

(À Comissão dt? Educação e Cultura.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 138, de 1985 

(N9 3.844, de 1980, na Casa de origem) 

Dispõe sobre a correção monetúia incidente sobre 
hoDorárlos_adi'oçatícios, Inclusive e_m mandado de se
gurança, e dá outras providências. 

-o-Congresso Nacional decreta: 

Ar_t •. l«' .. 0 art. 20 da Lei n~'5.869, de II de janeiro de 
1973, que instituiu o Código de Processo Civil, passa a 

-vigorar acrésddO. dos seguintes parâgrafos: · -

"Art. 20. 

§ 6«' Sempre que estipulados em quantia fixa ou 
-não ésiejam sujeítOs à autoniãtica correção, por 
força de atualização monetâria da condenação prin-

_-·.cipal a que estejam vinculado_s, os hon~rârios de ad
vogado estarão sujeitos à corr_eção monetária em 
_bases_e_ condições idênticas às da atualização mone
târia dos débitos fiscais. 

§ 79 Nas ações de mandado de segurança em 
que seja deferido o pedido a final, os honorârios_se
rão fixados também ~onsoante apreciação eqUitati
va do Juiz e atendidas as normas das alíneas a a c do 
§ 3«' deste artigo, ficando obrigada ao respectivo pa
gamento a: peSsoa jurídiCa a que estiVer diretament~ 
vinculada a autoridade coatora, que responderá à-
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q uela, regressivamente, em caso de dolo ou culpa 
grave." 

Art. 2«' '&t;iCi entra enl vigOr na data cie sua publi~ 
cação. 

Art. 3«' Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI No 5.869, 
DE ll DE JANEIRO DE 1973 

InStitui o -CódigO de Processo Civil 

Art. 19. Salvo as disposições concernentes à justiça 
gratuita, cabe às partes prover as despesas dos atas que 
realizam ou requerem no processo, antecipando-lhes o 
pagamento desde o início até sentença final; e bem ainda, 
na execuç-ão, até a plena satisfação do direito declarado 
pela sentença. 

§ J9 O pagamento de que trata este artigo serâ feito 
por ocasião de cada ato processual. 

§ 29 Compete ao autor adiantar as_c:iespesas relativas 
a atas, cuja realização o juiz determinar de oficio ou a re
querimento do MiniStério Público. 

Art. 20. A sentença condenaiâ o vencido a pagar ao 
vencedor as despesa-s que antecipou e os honorários ·ad
vocaticios. Essa verba honorária será devida, também, 
nos casos em que o advogado funcíonar em causa pró-
pria. · 

§ 19 O juiz, ao decidir qualquer incidente ou recurso, 
condenará nas despesas o vencido. 

§ 29 As despesas abrangem não só as custas dos atos 
do processo, como tambêm a indenização de viagem:, 
diâria de testemunha e remuneração do assistente têcni
co. 

§ 39 -Os honorários serão_ fixados entre o mínimo de 
dez porcento (lO%) e o máXimo de vinte por cento (20%) 
sobre o valor da condenação, atendidos: 

a) o grau de zelo do profissional; 
b) o lugar de prestação do serviço; 
c) a natureza e importânCia da causa, o trabalho reali

zado pelo advogado e o tempo exigido para o seu ser
viço. 

§ 41' Nas causas de pequeno valor e nas de valor ines
timável, bem como naquelas em que não houver conde
nação'ou for vencida a Fazenda Pública, os honorários 
serão fixados consoante apreciação eqUitativa do juiz, 
atendidas as normas das letras a a c do parágrafo ante
rior. 

§ 59 Nas ações de indenização por ato ilícito contra 
pessoa, o valor da condenação serâ a soma das pres
taÇões vencidas com o capital necessârio a produzir a 
renda correspondente às prestações vincendas (art. 602), 
podendo estas ser pagas, também mensalmente, na for
ma do§ 2>' do referido art. 602, inclusive em consignação 
na folha de pagamentos do devedor. 

(À Comissão de Çons{ltuiçào e Justiça) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 139, de 1985 

(N«' 3. 782/80, na Casa de origem) 

Toma 9brigatória a lnstalaçio de tac6grafos nos 
veí~l_os automoto_res, de passageiros e de carga, des
tinados ao transporte rodovif.rio. 

O Congresso Nacional decreta: 

Are- 19 Fica obrigatória a instalação de tacógrafos 
nos veículos automotores, de passageiros e de carga, des
tinados ao transporte rodoviário. 

Art. 2~> Esta leL entra em vigoi na data de sua publi
C'J.Ção. 

Art. 3«' Revogam-se as disposições em contrário. 

(Às Comissões de Trãnsporte, Comunicações e 
Obras Públicas e de Economia.) 
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PROJETO DE LEI DA CÃMARA 
N• 140, de 1985 

(N'» 3.760/80, na Casa de origem) 

Estende os financiamentos e demais beneficfos do 
PROÁLCOOL às miniusinas de álcool destinadas a 
consumo próprio. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. }9 Ficãfn estendidos às miniusinas de_ãlcool, 

que produzam ãlcool para fins carburantes, os firiancia
mento.s e demais beneficias previstos no Programa Na
cional dO Álcool - PROÃLCOQL. desde que ~onside
rado economicamente vlâvel o projeto. 

Art. 29 O Poder Executivo regulamentará esta lei no · 
prazo de 60 (sessenta) dias._ 

Art. 31'- ESta lei entra ein" vig·or-na· d3.tá-de sUa publi-
cação. - -

Art. 49 Revogam-se aS"-disPosiÇõeS em contrário._ -

(Às Comissões de Minas e Energia. de Economia e 
de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA 
N• 141, de 1985 

(N9 1.914/83, na Casa de origem) 

Considera insalubre a ath·idade profissional dos 
empregados nos serviços de coleta, traiisporte e- ti-ãtã
rnento de lixo, e determina outras providências. 

O Congresso ~acioQ!U çl~reta: 

II- com a utilização _de equipamentos _d_e proteção 
individua] ao trabalhador, que diminuam a intensidade 
do agente agressivo e limites de tolerância. -~ 

Parágrafo únicO. Caberã às Delegacias Regionais do 
Trabalho, comprovada a insa1ubridade, notificar as em
presas, estipulando prazos para sua eliminação ou neu
tralizaçãg, na fo_rma deste artigo. 

Art. 192.- 6 eXeTcíciõ-de trabalhO em condições insa-
1 ubr_es, acima dos limites de tole_rância estabelecidos pelo 
Ministério do Trahalho, assegura a percepção de adicío· 
n-al respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% 
(vinte por cento) e 10% (dez por cento) do salário mini~ 
mo da região, segundo se classificj_ueni rios· graus- mâxí
i:nos, médio e mínimo. 

(Às Comissões de Legislação Social, de Saúde e de 
J:~n~~~l!s.)~ -- ' 

· PROJETO DE LEI DA CÁMARA 
N• 142, de 1985 

(N" 5.192/85, na Casa de origem) 

Dispõe sobre os órgios de"reprtsentaçio dos estu
dantes de nível superior e dá outras providênclll$. 

o-congresso Nacional decreta: 

g) lutar pelo aprimoramento das instituições demo
crâ.ticas. 

Art. 2"' São órgão~ de representação dos estudantes 
de ensino superior: ~ 

a) o Di(etório Ac_adêmico_ (DA), em cada estabeleci
mento de ensino superior; 

b) o Diretório Central dos Estudantes (DCE), em 
cada Universidade; 

c) O Í)_ifetór\o-~~dua(dos Estudantes (DEE), em 
cada capital de Estado, Território ou Distrito f:"ederal, 
onde houver mais de- um estabelecimento de ensino 
superior;_ _ 

d) o DiretóriO Nacional dos Estudantes (DNE) com 
sede na Capital Federal. 
-,f<~.râ~r~_f~ úni~o. Vetado. , _ 

-:,.__ , Art. 3"' · _ Conipete, privativamente, ao Diretório Aca~ 
"d'funlcô e áo-r Díretó"río- Centrar dos Estudantes, perante 
a~ respectivas autoridades de ensino da Escola, da Facul
dade-e da UriíVeiSídade: 

i)j)ãfr-OCin~rOS -infetesses-do corpo disc-ente; 
b) designar a representação prevista em lei junto aos 

órgãos de deliberação coletiva e bem assimjuntó a cada 
Departamento constitutivO de Faculdade, Escola ou Ins~ 
tituto integrante de Universidade. 

§ }9 A representação a que se refere a aHnea b deste 
artigo será exercida, junto a cada órgão, por estudante 
ou estudantes regularmente matriculados, em série que 
não a primeira, sendo que, no caso de representação jun
to a Departamento ou Instituto deverá ainda recair em 

Art. t~> A União Nacional dos Estudantes_ UNE, a!uno ou alunos #e cursos ou di_s_cip[inas que o integrem, 
criada em 1937, é entidade representativa do _conjunto tudo de acordo com regimentos internos das Faculdades, 
dos estudantes das InstituiçõeS de Ensino Superior exis- Escolas e estatutos das Universidades. 

~~,-tentes_no País. § 29 A representação estudantil junto ao Conselho 
Art. f'1 Fica cOnsiderada insalubre a atividade pro- Art. 211 As Uniões Està.duais dos __ ful®ant~ _ Universitário, Congregação ou Conselho Departamental 

fisslonal dos empregados nos serviços de limpeza urbana UEEs são entidades representativas do conjunto do~es·_ poderá fazer·se aco-mpanhar de um aluno, sempre que se 
de coleta, transporte e tratamento de lixo. tudantes de cada Estado, do_ Disffito Federal ou de Ter- tratar de assunto do interesse de um detennínado curso 

Art. 29 O órgão federal competente em matéria de ritórío onde haja mais de uma instituição de ensitl--0 supe- ou seção. 
segurança e medicina do_ trab_ID@ determinará, p_ara efei- ___ riOr. Art. 49 Compete ao Díretório Estadual dos tstu-
to do disposto no art. 19Tda Consolidação das Leis-ão Arl. 39 O.s_-__dltetórios Centrais dos Estudantes _ d:iilti!s feãtizar, com amplitude estadual, as finalidades 
Trabalho, aprovada pelo Decreto· lei n'~ 5.452, de 1'1 de DCEs são entid~des representatiyas do conjunto doses- previStas nO-~arr:--rv--desta lei. 
maio de 1943, o grau de insalubridade da atividade a _gue d d . d . . Art . .Ss• Q_ Díre(ório Acadêmico será constituído por 
Se -'ere 0 ar"go anten'or. _ tu antes e cada instttt,üção e ensmo supenor. t d t d t bel . t d . , 1 .1 À;t'. 39 O ~.,~Poder Ex.ecutivo, ouvidos os Ministério.s -- --- Ãit. 4~ Fica assegurado aos estudantes de cada cur- es u an es o es a ec:tmen o eensmo supenor, e e! os 
do T~abalho e da Previdênc;ia e·-Assistência SOcial, Í"egu· so de nív~l superior o direito à organização de Centros pelo respedivo corpo discente. 
lamentará esta lei no prazo de60(sessenta) dias, a cOntar - _Ac.udê.l:nkQs- CAsou OiretórioS Acadêmicos- DAs _----l[_~~-o-~~~~~~~~~~ã~=l~~~~~s estudantes que ob_ti-
da data de sua publicação. como suas entfdades represetitBtivaS.' ----------- -----~-------- § 29 A eleição do Diretório Acadêmico será feita 

·Art. 411 Esta lei entta em vigor na -data de sti3. pÜbli- , ::-..:::..A,rt. So;r A ·organização, o funcionamento e as ati vi- I ã d I I 
~ ___ dades. das enti_dad~ a que s.e refere esta lei serão estabele- pe a votaç o dos estu antes regu armente matricu ados. 

caçaAot. 5• R d' ---: -õ· . t~â--.~----=--cid.Q.S....ll.Qs seus estatutos., aprovados em assembléia geral § 3"' O exercício do voto ê obrígatórío._Fícará priva~ 
r . evogam-se as ISPOSIÇ es em con r no. nq_caso de CASOU bAS-e atrBVêS-dé"cODgr'eSS_os·.ria:,fde~ do de prestar exame parcial ou final, imediatamente sub~ 

LEG!SLAÇ.{_o CITADA mais entidades. _ · -- seqaenteà eleição, o aluno que não comprovar haver vo--
A.rt. 69 Esta lei enira em vigor na d~ta cte sua publi- tudo no referido pleito, salvo por motivo de doença ou 

CONSOUDAÇÃO DAS LElS DO TRABALHO cução. -· - de força maior devidam_ente comprovado. 
(Aprovada pelo Dt;creto-Jei n9 5.452, ArL 711 Revogam-·se as disposições em contrãriO;-es· § 49 O mandato dos membros do Díretório Acadê-

de 19 de mru.o de 1943.) pecialmente as contidas na Lei n9 4.464, de 9 de no- mico será de um ano, vedada a r.eeleíção para o mesmo 
• ·' • • • • • • • ._.__._~·-· • • • • -· ·- • _.,_.::_~~--.:~.~~.:#'"'.,....,.,Git"Wi#i;;iiiit-~1 sm9 9

hro d;.J264M .na. ~i ~~-~q, de_l6 de agosto ~-e~~ cargo. 
9-~ - - -~- _ _Art 6~> --.A elçjção do_ Diretório ~cadêmico·serã reg_u-

D.s Norm .. Ge
Trla!tsUdLeOTult!e.la .. d.o T.raba-lho - --- - _:_______ __LEG_LS/..._AÇÃO CITADA lada em seu regimento, aten_didã:S"as~s~r!gillntêSn-ormas: 

a) registro prévio de candidatos o_u chapas, sendo 
·· · ·· ····· ·· ··~ .... _,.. .... "..__._.~= · _, .. _, __ IJ:Ll>\9 4 . .1§4,WL2;f'~Y~~~"~~-!'!}?.~~- elegível apenas o estudante regularmente matriculado, 

CAPITULO. V -.--~-- _ __IJ_~p~~'!~~-~~--~rg_ãos de representaçio dos_ estu- ·- f~d;ft?fetérite: 'õúOf:i)elidente, nem em regime parcela-
Da Segurança e da Medicina do Trabalho - d-aíifeS_e_ âa ·outras- pfOVfilêD.Cfas:- ------ -- -- --- -- --do: 

· · · · · · · ··• · · · · • · • •-...-....... •·• • --~~--: ·-::-·· · -·~:,~-'""'~·,~-- v.,..o-Pr"•'deote.da Repu'blt'ca·, b) reulizução dentro do recinto da Faculdade, em um 
....,__._ só dia, durante a totalidade do horário de atividades es~ 

SEÇÃO XIII . colares; 
Das Atividades Insalubres ou Perigosas Faço saber que o Con_gr~so _Na_cJO_naJ decreta e eu c) identificação do votante mediante lista nominal 

sanciono a seguinte lei: 
Art. 189. Serão consideradas atividades ou ope- ArL i"". Os órgãos de representação dos estudantes fornecida pela Faculdade; 

rações insalubres aquelas que, por sua natureza, corl- · ·de e-nsino Stiperfor, que se regerão por esta lei, têm por fi~ d) garantia de sigilo do voto e da inviolabilidade da 
dições OJJ métodos de trabalho, exponham _os_ _emprega- nalid::1de: urna; 
dos a agentes nocivos à saúde, acima dus lim!(~;~_de tole- a) defender os interesses dos estudantes; e) apuração imediata_ após o término da votação, as-
râricia fixados erri razão da naturez_a e da intensidade do b) promover a aprox1mação é a Solidariedade entre os seguradas a exatidão dqs resultados e a possibilidade de 
a"gente e do tempo de exposição aos seuS efehos.oo · corpos discente, docente~ administrativo dos estabeleci~ apresentação de recursos; 

Art. 190. O Ministério do Trabalho aprovarão qua- mentos de ensino superior; f) acompanhamento por representante da Congre-
dro das atividades e operações insalubres, e adotará no r- <!f""prese-rvãt as tradições estuda.ntis, a probidade da gaçi:ío ou do Conselh_o Departamental, na forma do regi-
mas sobre os critérios de CádiCteriiaçãO -da itl-Salubrida- Vida escolar, o patrimônio moral e material das insti- menta de cada Faculdade. 
de, os limites de tolerância aos_agen~es agressivos, meios ruiÇõcirde ensino superior e a harmonia entre os diversos Parágrafo único. A mudança, para regime parcela-
de proteção e o tempo máximo de exposição do empre- org~fn!Smos ela estrutura escolar; -- do, trancamento de matrícula ou conclusão de curso im~ 
gado e esses agentes. _______ '-- d) orgünizar reuniões e certames de carãter cívico, so~ porta em cassação _ _d~e_rua.nd!l.to_. 

Parãgrafo único. As normas referidas neste arti&O___ Ct"al, cultural, científico, técnico, artístico e despoftivo, Art. 79 O OiretóriO Estadual dos Estudantes será 
incluirão medidas de pfoteçãO do Orginfsrilo do traba~ visand~ à complementação e ao aprimoramento da for- constituído de representantes de cada Diretório Acadê-
lhador. mação LiiÍivefsfiária; -mico ou grupos de Diretórios Acadêmicos_ existentes no 

Art. _191. A eliminação ou a neútralização" da in~_a~ e) manter sei:viços~deassistênci<l,_ a_os estudantes caren- Estado, havendo. um mãximo de vinte representantes. 
lubridade ocorrerã: _ _ _ __ ___ -- teS ~i 1-eçur.ifOS;- _ ----__ -- -- Art. 89 A efeição para o Diretôrio Central dos Estu-

1 -com a adoção d~:= rn.e_didas que~cOns~rve~ _ 9--.a~: ~-~=~~-fJ7eãliz~r intercâ~bio e cOiãl•ot-aÇã-o' -corà-entidades dantes e para o Dir:etódq Estadual dos Estudantes será 
biente de trab<!lho dent~Ç> dqsjimites de·t~f(:r~~~fu~:.- ·~c~~~~; _ _,___ .. --- "" regulada nos respectivos regimentos, atendidas, no que 
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couber, as normas previstas no art. 69 e seu :Parág·raro-úM 
nico. 

Art. 9Q A composição, organização e atribuições 
dos órgãos de representação estudantil serão fixadas cm 
seus regimentos, que deverão ser aprovados pelos órgãos 
a qye se refere o artigo 15. 

Parágrafo único. O exercício de quaisquer funções 
de representação, ou delas decorrentes, não exonera o es
tudante do cumprimento dos seus _deveres escolares in
clusive da exigência de freqUência, 

Art._ lO. O DiretóriO Nacional dos Estudantes, ór
gão coordenador das atividades dos Diretórios Estudan
tis, que cuidará de aproximação entre os estudantes e o 
Ministério da Educação e Cultura e que, no seu âmbito 
de açào, terá as obrigaçõs e os direitos expressos no art. 
{9 observará todos os preceitos gerais desta lei. 

§ 111 'Poderá ainda o Direi6riõ Nacional dOs Estu
dantes promover, durante os períodos de férias escola
res, reuniões de estudantes, para debates de caráter técni~ 
co. 

§ 29 O Diretórío Nacional_dos ~tudantes será cons
tituído de um representante de cada Estado, Território ·e 
DiStrito Federal em que haja ôrgão previsto no art. 211 
sendo a sua primeira constituição rerta dentro do prazo 
de noventa dias, mediante eleições procedidas nos Dire
tórios Estaduais, e instruções do Ministêrio da Educação 
e Cultura, que fará a primeira ·convocação. 

§ 39 O Diretório Nacional dos Estudantes se reunirá 
na Capital Federal durante os períodos de férias escola
res, dentro dos prazos_e condições estabelecidas no regi
mento, podendo r_eunir-se extraordinariamente, em qUal
quer época, por iniciativa justificada da maioria absoluta 
dos seus membros, do Ministro da Educação e Cultura, 
ou do Conselho Federal de Educação, em local previa
mente designado. 

Art. 11. Aplicam-se ao Diretório Estadual dos Estu
dantes, ao DiretóriO-Central de Estudantes e ao Dire
tório Nacional dos Estudantes as normas estabelecidas 
no art. 59 e seus parâgrafos desta Lei. 

Art. 12. As Faculdades e Universidades assegurarão 
processos de recolhimento das contribuições dos estu
dantes. 

§ {9 O regimentO do Diretório Estadual dos Estu
dantes poderá prever a perda dos mandatos de represen
tantes de DíretOiloS-CentraiS -poderá estabelécer a perda 
de mandatos dos representantes dos Diretórios Acadê
micos, quando_ os órgãos representados não efetuai'em 
regularmente o pagamento das contribuições que lhes 
competem. 

§ 29 Os órgãos de representação estudantil são obri
gados a lançar todo o movimento de receita e despesa em 
livro apropriados, com a devida comprovação. 

§ 39 Os órgãos de representação estudantil apresen
tarão prestação de contas, ao têrmino de cada gestão, 
aos órgãos a que se refere o artigO 15, sendo que a não
aprovação das mesmas, se comprovado o uso intencio
nal e indevido dos bens e recursos da entidade importará 
responsabilidade civil, penal e disciplinar dos membros 
da Diretoria. -

Art. 13. Os.auxílios serão entregues às universidaM
des, faculdades ou escolas isoladas que darão a desti
nação conveniente e encaminharão _os pt.ocessos de pres~ 
tação ·de contas, acompanhados de parecer. 

Art. 14. t vedada aos órgãos de representação estu
dantil qualquer ação, manifestação ou pfopilS:ailda de 
caráter político-partidário, bem como incitar, promover 
ou apoiar ausências coletivas aos trabalhos escolares. 

Art. IS. A fiscalização do cumprimento desta lei 
caberá à Congregação ou ao Conselho Departamental, 
na forma do regimento de cada Faculdade ou Escola, 
quanto ao Diretório Acadêmico; ao Conselho Universi
tário, quanto ao Diretório Central dos Estudantes, e ao 
Conselho Federal de Educação, quanto ao Diretório Es
tadual dos Estudantes e ao Diretório Nacional dos Estu
dantes. 

Parágrafo único. O ConselhO de EduCáção podefâ 
delegar poderes de fiscalização aos Conselhors 
Universitários. 

Art. 16. O regimentO de cada- faculdade ou esCola e 
estatuto de cada univerisidade disporão sobre o prazo 
dentro do qual seus órgãOs- deliberativos deverão 
pronunciar-se sobre as representações feitas pelos órgãos 
de representação estudantil. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçãci II) 

Parágráfo ú-il1cá. QüãnCJo" a--màtéría for relaTiva 30 
p-revisto fiO-§ 29 do art. 73, da Lei de Diretrizes e Bases da 
Edu~ção Nacional, a· decisão de faculdade ou escola de
verã ocorrer: 

a) no prazo de dez dias, em se tratando de não
comparedrilento do professor, sem justificação, a 25% 
das aulas e exercícios; -

bJ-ahtes do início do ano letivo seguin-te, no caso de 
não~Cu~prünenlo de.,_pelo- rrienos três quartos do pro
grama da respectiva cadeira. 

Art. 17. O Diretor de Faculdade ou Escola e o ~R.éi: 
tor de Universidade incor"rerão em falta grave se por 
atas, omissão ou- tolerância, permitirem ou favorecerem 
o não-cumprimento desta lei. 

Parágrafo único. As Congregações e aOs Conselhos 
Universitários caberá a apuração_ da responsabilidade, 
nos termos deste artigo, dos autos que forem levados a 
seu conhecimento. 

--Art. 18. Poderão ser constituídas fundações ou enti
dades civis de personalidade jurídica para o fim específi
co de manutençãõ de obras de caráter assistencial, espor
tivo ou cultural de Interesse dOs estudantes. 

Parágráfo úfl"íéo.-- Nos estabelecimentos de ensino de 
grau médio, somente poderão constituir~se·grêmios com 
fi_nalidades cívicas, culturaist- soCiais e desportiva, cuja 
ati v idade se restringirá aos limites estabelecidos no regi
mento escolar, devendo ser sempre assistida por um pro
fessor. 

Art. -19. As Universidades e os estabelecimentos de 
ensino sup-erior adaptarão seus estatutos, aos termoS da 
presente lei, no prazo improrrogável de sessenta (60) 
dias. 

Art. 20. Os atuái:S órgãos de repreSentação estudan
til deverão proceder à reforma de seus regimentos, 
adaptando-os à presente lei e os submetendo às autorida
des previstas no arL 15, no prazo improrrogável de ses
senta (60) dias. 

Art. 21. Os casos omissos nesta lei serão re!!olvidos 
pelo Conselho Federal de Educação. 

Art. 22. Esta lei entrará em vigõr -na dãta de sua 
publicação, ficando revogado o Decreto-lei n.,. 4.105, de 
li de fevereiro de.J942., e .as demais disposiç.ões em cOn
trário. 

Brasília, 9 de novembro de 1964; 1439 da Independên
cia ç. 769 da República- H. CASTELLO BRANCO
Flávio Lacerda. 

LEI No 6.680, 
DE 16 DE AGOSTO DE 1979 

Dispõe sobre as relações entre o corpo discente e a 
instituição de ensino superior, e dá outras providêit
das. 

o-Presidé.llle da República. 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte lei; 

Art. 19 O corpo discente dos estabelecimentos de en
sino superior serâ representado nos órgãos colegiados 
acadêmicos com direito a voz e voto. 

Parágrafo único. A representação terá por objetivo 
promover a cooperação da comunidade acadêmica e o 
aprimoramento da instituição, vedadas atividades de na
tureza político-partidária. 

Art. 29-- São órgãos da representação estudantil, com 
atribuições definidas nos estatutos e regimentos dos_esta
belecimentos de ensino superior: 

a) o Diretório Central dos Estudantes da Universida
de, da Federação de Escolas e de Estabelecimentos Isola
dos de Ensino Superior: 

b) os diretórios acadêmicos em unidades de ensino 
dos estabelecimentos mencionados na letra a. 

Parágrafo único. Aos diretórios é vedada a partici
pação ou representação em entidades alheias à insti~ 
tuição de ensino superior a que estejam -vinculados. 

Art. 3<? Na forma dos estatutos e regimentos doses
tabelecimentos de ensino, caberâ ao diretório indicar a 
representação estudantil. 

Parágrafo_ único. Na forma desses documentos, os 
diretórioS serãO m::iiltidoS- pOf ContribUições de seus asso
ciados e Por doações a eles destinados, através dos esta· 
belecinieTttOs aõ qual estejam vinculados. 
- Art. 4<? Serão estabelecidos nos estatutos e regimen-

_tos de cada instituição os processos de escolha dos 
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-me-mbros dos diretóríoS e demais dispositivos que regu
lem suas atividades. 

Art. 5<? Ficam revogados os artigos 38 e 39 da Lei n? 
5.540, de 28 de nOvembro de 1968, o Decreto-lei n9 228, 
de 28 de fevereiro de 1967, e o Decreto-lei n9 477, de 26 
de feVel'efrõ_d_e 1969. - -

Parágrafo úriico. O Ministério da Educação e Cultu
ra abai_xará normas que orientarão os regimentos disci
plinares dÕs estabeleCimentos de ensirio superiOr. 

Art. 69 O Ministro _da Educação e Cultura baixará, 
no prazo de cento e vinte dias, normas que regulamenta
rão as atividades da representação estudantil, nos- tennOS 
da presente lei. 

Art. 79 É assegurada a legitimidade da represen
tação estudantil exercida nos moldes da legislação ora 
revogada, enquanto não forein constituídos os_órgãos de 
representação, de acordo com as nonnas previstas no ar· 
tigo 611 desta lei. 

Art. 8~' Nos estabelecimentos de t:nsino de 111 e 21' 
graus somente poderão ser constituídos grêmios estu
dantis com finalidades cívicas, culturais, sociais e des
portivas, cuja atiVídade se restringirá aos limites estabe
lecidos em regimento, ~evendo ser sempre assistidos por 
membros do corpo docente. 

Ar_t. 9? Esta lei entrarã em vigor na data da sua 
publicaçãO; reVogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 16 de à8;ost0 de 1979; 1589 da Independência 
e 9Io da República. -JOÃO B. FIGUEIREDO - E. 
Porte lia. 

(À Comissão de Educação e Cultura.) 

PARECERES 

PARECER 
N• 771, de 1985 

Da Comissão de Redação 

Rect:ação final -do Projeio de Lei do Senado n? 4, de 
!983. 

Relator: Senador Martins Filho 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 
Lei do Senado n9 4. de 1983, que introduz modificações 
na Consolidação das Leis do T_rabalho, na parte que dis
ciplina a jornada de trabalho. 

Sala de Reuniões da Comissão, 2 de outubro de 1985. 
- Américo de Souza, Presidente - Martins Filho, Rela
tor - Octávio Cardoso. 

ANEXO AO PARECER. No 771, DE 1985 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n9 4, de 
1983, que introduz modificações na Consolidação das 
Leis do Trabalho, na parte que disciplina a jornada de 
trabalho. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 A Se~o II, do Capítulo II, do Título II, da 
Consolidação das Leis d()_ Trabalho (arts. 58 a 6_5), passa 
a víg,orar com as seguintes modificações. 

~·~~t. b~· a~~-d~· ~~ 'd~ ~~·n·t~~t~ ~~i~ti~~-.d~ t;;~ 
balho deverá constar, obrigatoriamente, a impor
tância da remuneração da hora suplementar que se
rã, pelo menos. 50% (cinqUenta por cento) superior 
à da hora normal. 

Art. 61 ... _ ............................. . 

§ 29 Nos casos de excesso de horário por motiM 
vo de for_ça maíor, a remuneração da hora excedente 
será acrescida de, pelo menos, 50% (cinqUenta por 
cento) em relação à da hora normal. Nos demais ca
sos de excesso previsto neste artigo, o acréscimo se
rá de 100% (cem por cento) e o trabalho não poderá 
exceder de 12 (doze) horas, desde que a lei não fixe 
expressamente outro limite." 

Art. 2<? 
caçào. 

Art. 3<? 

Esta leí entra em vigor na data de sua p_llbli

Revogam-se as disposições em contrário. 
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PARECERN• 772, DE 1985 
Da Comissão de Redaçio 

Redaçiio final do Projeto de Lei do Senado n9 55, 
de 1983. 

Relator: Senador Martins FUho. 

A Comíssão apresenta a tedação final dO Projeto d_e 
Lei do Senado n" 55, de 1983, que determina seja ia Ban
deira Brasileira hasteada dia-riarii.enie noS estabelecif-~:Len
tos -de \I' e 2" graus., sob câniíCOs do Hir~:o Nacíoilal. 

Sala de Reuniões da _comissão;·2 de oUtUbro de 1985. 
- Américo de Souza, Presidente - Mtlrtins Filho, 
Relator - Qctávio Cardoso_. 

ANEXO AO PARECER No 772. DE 1985 

Redaçào fmal do Projeto de Lei do Senado n9 55, 
de 1983, que detennina seja a Bandeira Brasileira 
hasteada, diariamente, nos estabelecimentos de 19 e 2" 
graus, sob cântico do Hino Nacional. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. li' Os estabelecimentos de l~' e 2~' graus _da_rede 

de ensino do PaJs fiCam obrigaqos a hastear, -~íarCamen=
te., a Bandeira Brasileira, sob cântico ~o Hino 8acíonal 
pelo respectivo corpo discente da entídade_ <;:ducacionãl. __ 

Art. 2~> O Poder Exe;cutivo regulamentará esta lei no 
prazo de 60 (sessenta) dias c_ont_ados de sua pubU~aç_ã2. __ _ 

Art. 311 Esta lei entrã i:m vigor na data de su~ pubHw 
cação. 

Art. 411 Revogam·se as disPOsições enf contrário. 

PARECER 
N• 773, de 1985 

Da Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n9 251, 
de 1983. 

Relator: Senado_r_ Octávio Cardoso 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 
Lei do SenadQ 0\'_251, de 1983, que autoriza a-contagem 
recíproca pãra aposentadoria de tempo por serviço 
público e de atividade privada dos professores. 

Sala de Reuniões da Comissão, 2 de outubro de 1985. 
- Américo de Sou-za, Presidente - Octavio Cardoso, 
Relator - Martins Filho. 

ANEXO AO PARE;CpR No 773, DE 1985 

Redação final do Projeto de Lei do Senado nl' 25_1, 
de 1983, que autoriza a contagem recíProta para apo
sentadoria por tempo de serviço público e de atividade 
privada dos professores. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 O art. 51' da Lei n9_ 6.226, de 14 de jull'to de __ 

1985 passa a vigorar com a seguinte redação: 

.. Art. 51' A aposentadoria por tempo de ser· 
viço, com aproveitamento -da contagem recíproca, 
autorizada por esta lei, somente serâ concedida ao 
funcionário público federal ou ao segurado do I_o_sti:~ 
tuto Nacional de Previdência Social (INPS)L que 
contar ou venha a completar 35 (trinta e cinco) anos 
de serviço, ressalvadas as hipóteses expressamente 
previstas na ConstitUição Federal, de rCdução para 
30 (trinta) anos de serviço, se mulher, juiz ou profes· 
sor e para 25 (vinte e cinco) anos, se professora ou 
ex--combatente." 

Art. 29 Esta lei entra ero vigor na data de sua publi· 
cação. 

Arl. 31' Revogam·se as disposições em contrãrio: 

PARECERES 
N•s 774 e 775, de 1985 
PARECER N• 774, DE 1985 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n\' 
168, de 1985 (o"' 372/85, na origem), do Senhor Pre~ 
sidente da República, submetendo à aprovatio do Se-
nado Federal proposta para que seja autorizado o Go
verno do Estado de Sergipe a contratar operaçil.o de 

crédito no valor de CrS 6.187.413.236 (seis bilhões,. 
- -- cento e-oitenta e sete milhões, quatrocentos e treze 

mil, duzentos e trinta e seis cruzeiros). 

Relator: Senador Alexandre Costa 

Com a Mensagem n\' 168/85, o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Se:nªdo Federal 
pleito_ do Governo do Estado de Sergipe que objetiva 
C"ã-ntratar junto à Caixa Econôroi_c_ª_ Fc;deral, esta na qugt~ 
!idade d_e gestora do Fundo d~ <"\pojo gto D~senv9!vimen· 
to Social_- FAS, a seguinte operação de crêditp: 

Caracterfsticas da operaçilo: 
A- Valor: Cr$ 6.187.413.236 __ (correspondente a 

279.841 ORTN de CrS 22.110.46, em dezj84); 
. -B- Prazos: 

1 -de carência: ) ano_s, 
2- de amortização: 12 anos; 
C- Encargos: 
1 -juros: 6% a.a., 
2- correção monetária: 70% do índice de variação 

das ORTN· 
D - Gar~ntia: vinculação de cotas·partes do Imposto 

sobre Circulação de _Me:r_çadorias_ (I CM); 
E- DeStinação dos recursos: implaritação (fe unidade" 

hospitalar de pronto atendimento, na grande Aracaju 
(SE). . -

O Cõnsi:lho Monetário Nacional pronunciou·se pelo 
êncátninhamento do pedido, nos tennos do parecer do 
Banco-centrru do Brasil que, analisando as finanÇas es
t.a.d_U:~_, cpfls_tat_Qu que a ma_rgem de poupança real da
quele Est<~_:do, da ordem de Cr$ 187.416,1 milh_ões, 
mostra-se bastante superior aoS dispêndios que a sua 
dívida consolidada interna _apresentará após a efetivação 
do empréstimo pretendido e concluiu que a assunção do 
compromisso não deverá trazer àquela Entidade mal ores 
pressões na execução orçamentária de seus futuros 
exercícios. __ 

A Secretaria de PlanejamentO da PresÍdência da _Re~ 
pública (SEPLAN/SAREM) infonnou nada ter a_ opor 
quanto a realização do empréstimo que a Caixa Econó
mica Federal considera viável, técnica, econômica e fi. 
nanceiramente~ 
-:-As-Siffi s·eõdõ, Concluímos pelo acolhimento da Mensa~ 

gem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Ni 108, DE 1985 

Autoriza o Governo do Estado de Sergipe a elevar 
em Cr$ 6.187.413.236 (seis bilhões, cento e oitenta e 
sete milhões, quatrocentos e treze mil, duzentos e 
trintaeseis cruZeiros) o montante de sua dívida con
solidada interna. 

O Senado Federal resolve: 

Relator: Senador Nivaldo Machado 

O presente projeto de resolução, de autoria da Comis· 
são de Economia do Senado Federal, como conclusão de 
seu Parecer sobre a Mensagem n~> 168/85, do Senhor Pre
sidente da República, autoriza o Governo do Estado de 
Sergipe, nos termos do art. 2~' da Resolução nl' 93, de 11 
de outubro de 1976, do Senado Federal, a elevar o mon
ta o te de sua divida consolidada interna em Cr$ 
6.187.413.236 (seis bilhões, cento e oitenta e sete milhões, 
quatrocentos e treze mil e duzentos e trinta e seis cruzei· 
ros), correspondente a 279.841 ORTN de Cr$ 22.110,46, 
vigente ein dezembro/84, a fim de que possa contratar 
uma operação de crédito de igual valor, junto ~Caixa 
Económica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, 
destinado à implantação de unidade hospitalar de pron~ 
to atendimento, na grande Aracaju (SE). 

O pedido foi fOun_ulado nos termos do preceituado no 
art. 29 da Resolução n~' 93, de 1976, do Senado Federal, 
implicando, por conseguinte, a não observância dos limi· 
tes fixados no art. 29 da Res.oluçã_Q n' 62, de 1975, tam· 
bém do Senado Federal, haja vista-que os recutsos a se-
rem repassados provêm do Fundo de Apoio ao Des.en
volvimento Social- FAS, portanto, considerado extra
limite. 

Assim, verifica·se que a proposição foi elabQrada con
soante as prescrições legais e regimentaiS aplicâveis à es
pécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa
vorável, no que tange aos aspectos de constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa. 

Sala das Comissões, 2 de outubro de 1985.- José Ig~ 
nácio Ferreira, Presidente -- Nivaldo Machado, Relator 
--Aderbal Jurema- Hélio Cueiros- Octavio Cardoso 
- Odacir Soares- Helvídio Nunes- Raimundo Paren-
te - Nelson Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- O expedien
te lido vai à publicação. 

A Presidência determina a r~tirada das matérias cons
tantes dos itens 6 a- ll da pauta. 

São os seguintes os itens retirados da pauta 

Item(; 

Discussã~ em turno único, do parecer da Comissão 
de Relações Exteriores sobre a_Mensagem n~' 163, de: 
1985 (n9 367/85, na origem), de 9 de agosto do corrente 
ano, pela qual o senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do Senhor Rodolfo 
Godoy de Souza Dantas, Ministro de Primeira Classe, 
da carreira de Diplomata, para exercer a função de Em· 
baixador do Br_a,siU~n_to à Rep_ública Dominica~a. 

Item 7 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão 
de Relações Exteriores sobre a Mensagem n\' 166, de 
19"85 (n"' 370/SS, na origem), de 9 de agosto do corrente 
a~o, pela qual o Senhor Presidente da República subme: 
te à deliberação do Senado a escolha do Senhor Amaury 
ater; Miriistró de- Segunda Classe, da carreira de Diplo· 
mata, para exercer a função de Embaixador do Brasil em 
Barbados. 

Art. l~> f: o Governo do Esta_do de Sçrg!pe, nos ter· 
mos do art. 2~> da Resolução n~' 93, de ll de outubro de 
1 rJ76, do Senado Federal, autorizado a elevar o montan· 
te d_e sua dívida consolidada interna em CrS 
6:TS7.413.236 (seis bilhões, cento e oitenta e Sete-inilhões, 
quatrocentos e treze mil, duzentos e trinta e seis ciui:ei· 
ros), correspondente a 279.841 ORTN de Cr$ 22.110,46, 
vigente em dezembro/84, a fim óe que possa contratar 
uma operação de crédito de igual valor, junto a Caixa 
Econõmica Federal, esta na quaJidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Sociãl :- FAS, 
destil1ãdo _à implar:ttação_ çle_ u_~!<iade_l).osp1~~h_l~-~~ p_ron- Item 8 
to atendimento, na grande Aracaju (SE), obedecidaS aS Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão 
condições _admitidas pelo Banco Central do Brasil, no de Relações Exteriores sobre a Mensagem n\' 173, de 
respectivo processo. 1985 (n\' 382/85-, na origem),· de 15 de agosto do corrente 

-.--ArL_ .2L Esta_rç:~.QI\:l_ção entra em _yigor na data de _ --~º-9_._ pela qual o Senhor Presidente da República subme-
sua publicação. --- --- -- -- ---- -- te à deliberação-do Sen-ado a escolha do Senhor Antonio 

Sala das Comissões, 26 de setembro de 1985. -Álvaro Fantinatq Ne~o, Ministro de p_rimeira Classe, de carreira 
- Dias, Presidente em exercício -Alexandre Costa, Rela· diplomátíca, para exercer a 'função de Embã.ixador do 

tor - José Lins - Carlos Lyra - Virgílio Távora - Brasil junto à República Popular da Bulgária. 
Gabriel H_e_~es - ~vero Gomes. Item 

9 

PARECER No 775• DE 1985 Discussão em turno único. do Parecer da Comissão de 
Da Comissão de Constituiçiio e Justiça, sobre o Relaçõe.s Exteriores sobre a Mensagem n9 174, de 1985 

Projeto de Resolução n\' 108, de 1985, da Comlssilo (nl' 383/85, na origem), de 15 de agosto de 1985, pela 
de Economia, que "autoriza o Governo do Estado de qual o Senhor Presidente da República submete à delibe· 
&fgip"e a elevar em Cr$ 6.187.413.236 (seis bDhões, rãção do Senado a_escolha do Senhor Cyro Gabriel do 
cento e oitenta e_ sete milhões, quatrocentos e treze Espírito Santo Cardoso, Ministro de Segunda Classe, da 
mil, duzentos e trinta e seis cruzeiros) o montante de carreira de Diplomata, para exercer a função de Embai-
-sua dívida Consolidada interpa". xador do Brasil ju_nto à República de Honduras. 
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Item 10 

Discussão, em turno úníco, do Parecer da Comissão 
de Relações Exteriores sobre a Mensagem n"' 175, de 
1985 (n'i' 384/85, náj origem), de 15 de agosto de 1985, 
pela qual o Senhor Presidente da República submete à 
deliberação do Senado a esColha do Senhor Tardsio 
Marciano da Rocha, Ministro de Segunda Classe, da 
carreira de Diplomata, para exercer a função de Embai-
xador do Brasil junto à Jamairia Árabe Popular da 
Líbia. 

Item 11 

Discussão, em furna úniCo, do Parecer da Comissão 
de Relações Exteriores sobre a Mensagem n~' 207, de 
1985 (n'i' 444/85, na origem), de 13 de setembro do cor
rente ano, pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor 
Álvaro da Costa Franco Filho, Ministro de Primeira 
Classe, da carreira de Diplomata, para exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à República da Colôm
bia. 

O SR~l>RESID~NTE (Martins Filho)- Concedo a 
palavra ao nobre Sr. Senador César Cã.ls. 

O SR. CllSAR CAlS (PDS - CE. Pronuncia o se
guinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presiden
te, Srs. Senadores.: 

No dia 12 de agosto, tivemos aqui um debate sobre o 
projeto de lei do Senador Itamar Franco, que hoje foi 
novamente apreciado e que dispõe sobre a aplicação dos 
regulamentos militares, regulamentos disciplinares das 
Forças Armadas aos casos que especifica. 

Na ocasião, procurei mostrar, entre outros argumen
tos, que o General Euclydes Fiqueiredo havia expedido 
uma sêrie de comentários sobre Partidos Políticos, numa 
conferência que pronunciava sobre a Escola Superior de 
Guerra. __ 

O nobre Senador Hêlio Gueiros, em aparte, comparou 
a Escola Superior de Guerra- a um grupo escolar. 

O General Euclydes FigueírCdo, ao tomar conheci
mento dos debates havidos nesta Casa, por material que 
eu encaminhei, ou seja, o D~rio do Congresso Nacional 
de 3•-feira, 13 de agosto, passou um telex, onde pede que 
eu o transmita ao Plenário deste Senado. 

Diz o General Euclydi!s Figueiredo: 

"Informo prezado amigo que, em decorrência do 
material que gentilmente me mandou, enviei ao Se
nadar Hêlio Gueiros o seguinte Telex: .. tenho a 
honra de convidar V._ Ex• para a realização de visita 
a Escola Superior de Guerra, em -data de sua livre 
escolha, durante o mês de outubro do corrente ano. 
Na certeza da aceitação do presente convite, sugiro 
o desenvol• imento do seguinte programa: conferên
cia sobre a ESG e sua doutrina, realizada por 
membros do corpo permanente da Escola; visita as 
dependências; almoço. Esclareço a V. Ex• que, 
como ê tradicional na Escola, a autoridade visitante 
poderá se fazer _acompanhar dos CQDvidados que de
sejar''. Como atê o momento não recebi qualquer 
resposta, solicito divulgar plenário Senado Federal 
o convite formulado ao Senador em apreço. 
Abraços. General Euclydes Figueiredo Comandan
te da Escola Superior de Guerra." 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao retransmitir, neste 
plenãrio, o convite que o GeneralEuclydes_ Figueiredo 
fez ao nobre Senador Hêlio Gueirõs; quero louvar o Di· 
retor da Escola Superior de Guerra, porque, natural
mente, tenho aqui, muitas vezes, mencionado qual a re
percussão dos nossos pronunciamentos naquelas entida
des em que dirigimos uma crítiCa ou um- elogio. 

Como o nobre Senador Hêlio Queiras comparou a Es
cola Superior de Guerra a um grupo escolar, sem nenhu
ma importância, porque s6 tinha imp-ortância no tetripo 
da ditadura- são palavras do Senador Hêlio Gueiros-
- o General Euc)ydes Figueiredo, em lugar de criticai', 
convida o nobre Senador para visitar a Escola Superior 
de Guerra~ pretende atê preparar uma palestra com todo 
o corpo permanente para mostrar a doutrina da Escola 
Superior de Guerra, pedindo inclusive que essa visita 
seja no mês de outubro e que o nobre Senador Hêlio 
Gueiros se faça acompanhar das autõridãdes que ele de~ 
sejar. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Quero, neste momento, apelar, aqui, deste plenário, 
ao··nubre Senador Hélio Gueiros, para Que aceíte o con
vite, porque ê impo-rtante para os Senadores conhece
rem, em profundidade, a Escola Superior de Guerra, 
para que nós possamos, com conhecimento, fazer a críti
ca ou até sugerir modificações sobre a sua doutrina. 

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

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, para uma 
breve comunicação. 

O SR. NELSON CARNEIRO (RJ. Para uma breve 
comunicação.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

A TV Manchete colocou no ar, na noite de ontem, um 
documentário de magnífica qualidade, sobre a matança 
que vem airida acontecendo quanto às baleias em nosso 
País, comprometendo a existência das poucas espêcies 
ainda não exfíntas; _ 

Desde 1976, através do Projeto de Lei n~' 248, de 1976, 
vimos buscando a proibição da pesca da baleia em nosso 
mar territorial. Apesar de aprovado nesta Casa, foi rejei
tado na Câmara dos Deputados. 

Em 1982, voltamos à carga, desta vez com a eficiente 
colaboração do almirante Ibsen de Gusmão Câmara, 
Presidente da Fundação Brasileira de Conservação da 
Natureza, com sede no Rio de Janeiro e que se encontra 
na Comissão de Justiça do Senado, e cujo andamento 

-acabamos de requerer, conforine prevê_ o artigo 138 do 
Regimento Interno. 

Agora, diante da proibição da matança da baleia em 
todo o mundo, conforme compromisso assinado pelo 
Brasil, teremos, graças a Deus, a partir do dia 11' de janei~ 
ro de 1986, proibida essa pesca que tantos males tem 
causado à ecologia, sem proveito para o povo brasileiro. 

Ao felicitarmos a TV Manchete pelo trabalho realiza
do, registramos nos Anais do Senado nosso apoio_às_me
didas internacionais ad_otadas em defesa de nossa fauna 
já em extinção. -

Quero adiantar, Sr. Presidente, que aprovado pela Câ~ 
mara dos Deputados deve ser examinado, em breve, pelo 
Senado, projeto no mesmo sentido, do nobre Deputado 
Gasthone Righi, que contará com o nosso voto e o nos
so aplauso. 

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

O Sr. Hélio Gueiros- Sr. Presidente,-p~-ço a palavra, 
nos termos regimentais, porque acabo de saber que fui 
citado aqui. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- V. Ex• tema 
palavra para uma explicação pessoal. 

O SR. HtLIO GUE:IROS (PMDB- PI;. Para uma 
_explicação pessoal. Sem revisão do _orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

O ilustre General Euclydes Figueiredo, meio apressa
damente, correu logo para comunicar ao Senador Cesar 
Cals que havia me dirigido um convite para fazer uma 
conferência na: Escola Superior de Guerra. Quero dizer a 
V. Ex~ que eu, só ontem, recebi o_ telegrama de S. Ex• o 
ilustre General Euclydes Figueiredo. Por isso mesmo é 
que me admiro que,_já agora, o general queira fazer es
tardalhaço, porque, naturalmente, está acostumado a 
dar ordem unida e deseja ser obedecido quando diz: 
"Meia volta, volver; direita, volver", tem que a pessoa, 
imediatamente, cumprir a ordem. E, feliz ou infelizmen
te, não pertenço às gloriosas Forças Armadas, por isso 
não estou acostumado a atender a essa ordem uriida tão 
incontinentimenre; 

Agora, querõ diZer a V. Ex~s -que estava i"eS_olvendo se 
aceitaria ou não o convite, mas, desde logo, desconfiei da 
sinceridade do pedido, porque, Sr. Predidente, Srs. Sena
dores, fiquei dando tratos à bola, para saber como é que 
o ilustre general ia se preocupar com a minha presenç'a 
na Escola Superior de Guerra. Então, eu me lembrei de 
que, ~uma certa disc!Jssão aqui, em que se criticava o 
Presidente José Sarney, por não haver aplicado uma 
pena diSCiplímir no General Euclydes Figueiredo, que, 
com Uina comitiva da Escola Superior de Guerra, saiu 
andando pelo Brasil, reclamando da benevolência ou ge
nerosidade do atual Governo para com_os comunistas, 
6aseando-se, inclusive, talvez, na opinião do Governa
do"r An_(ônío ·cados_Magalhães, para quem existe muito 
comunista no Governo de hQje, nessa, altura, eu defendi 
o Presid~nte José Sarney, declarando que eu achava que 
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Sua Excelência tinha sido sensato e prudente, porque a 
autoridade que estava fazendo essa pregação por todo o 
Brasil estava perto de receber o seu ''pijama" merecido, e 
citei um desembargador aposentado do meu Estado que 
dizia qu_e desembargador apOsentado não recebia convi
te nem para enterro. Então eu dizia que assim como 
ocorre com o civil, naturalmente deve ocorrer com os 
militares. 

De mod_g que eu achava que o Presidente Jos~ Sarney 
tinha usado o bom senso, a sensatez e a prudência e não 
tinha dado muita importância à observação do ilustre 
General Euclydes Figueiredo, quando era çobrada uma 
provi~ência drâstica ~o Presidente da República, porque 
se dizia que ele tinha sido um pouco drástico com um ou
tro funcionário civil, e depois até com o Ministro Fran
cisco Dornelles, que tinha sido forçado a deixar o Minis~ 
tério porque estava discordando da orientação económi
ca financeira do Governo. 

E nessa altura, defendendo o Presidente José Samey, 
eu disse que não dava muita importânica, ou importân~ 
cia exagerada à Escola Superior de Guerra, que para 
mim é uma espécie de grupo escolar, que lã apenas se es
tudavam algumas letras, alguns problemas, alguma coisa 
e que não deveria afetar a estabilidade democrã~ca do 
Brasil. E fiz referência a que essa atual Escola, com seus 
componentes, seus membros, havia sido recrutada ainda 
na Velha República, e, sendo assim, tinha saído dali a 
fina flor do reacionarismo, das pessoas que não queriam 
qualquer avanço democrático no Brasil ou, então, eu di
zia, as pessoas fac_ciosas, inteligentes, brilhantes, mas jâ 
cçm uma opinão definida. A par disso, era a fina flor da 
mediocridade brasileira, porque o que aconteceu durante 
esses anos de autoritarismo no Brasil é que muita gente, 
sem condições de progresso e de vitória na vida, usou a 
Escola Superior de Guerra como uma espêcie de maço
naria - eu não tenho nada contra a maçonaria -, mas 
usou para poder subir com a ajuda uns dos outros. 

Então, lembrei~me desse_epis6dio e, só assim, eriC:on
trei uma explicação para- o convite do ilustre General Eu
clydes Figueiredo para que eu fosse à Escola Superior de 
Guerra. 

Quer dizer, continuo a desconfiar, ilustre Senador Ce· 
sar Cais, de que não há sinceridade no convite. Querem 
preparar uma armadilha - não quero acreditar nisso
ou alguma coisa desagradáyel, desconfortável para mim. 

Ontem, lí esse telegrama e já, ontem mesmo, safa no 
jornal que o ilsutre General Euclydes Figueiredo já não 
estâ mais em condições de fazer convites até o final do 
mês de outubro e ele me diz que posso escolher a data 
durante o mês de outubro. Por isso é que não vejo razão, 
também, da precipitação dessa comunicação ao Sr. Se
nãdor Cesar Cais, porque o General me deu todo o mês 
de outubro e ainda estamos no dia 2. No dia 2 Clejá está 
cobrando uma resposta de minha parte. 

Sr.Presidente, quero dizer ao ilustre Senador Cesar 
Cais, que está cobrando de mim, em nome do General 
Euclydes Figueiredo, uma resposta a esse convite, que 
realmente ainda não me decidi nem a recusar nem a acei
tar, ein0or8. tenhi as minhas dúvidas de"Cj_ue haja sinceri~ 
dade nesse convite do iiustr~ General Euclydes Figueire
do. Quero dizer que posso ter apreço, consideração por 
grande número de membros da Escola Superior de Guer
ra, onde, COtTIO eu digo, hã pt!ssoas ilustres, há pessoas 
respeitáveis, mas há tambêm quem se valeu dessa Escola 
Superior de Guerra para tirar habeas--courpus, durante o 
período autoritário. 

Sr. Presidente, acudindo ao pregão do eminente Sena
dor Cesar Cais, apenas vou deixar ainda em suspense a 
minha resposta. E o General Euclydes Figueiredo vai ter 
a paciência de esperer que eu, realmente, resolva, a não 
ser_ que S. Ex' queira cancelar já o co"nvite, porque vou 
pensar se devo ou não aceitar o convite que em outras 
circunstâncias _Seria niuito honroso. Mas agora tenho 
minhas dúvidas para aceitar a sinceridade desse convite. 
Eram estas, Sr. Presidente, as explicaç_ões que desejava 
dar, porque, ao chegar aqui, soube que o ilustre ex
Ministro e Senador Cesar Cais havia dado eco a esse 
convite do General Euclydes Figueiredo. Espero que S. 
Ex~ tenha um pouquinho mais de paciência, porque vou 
resolvei se aceito ou não o convite. 

O Sr. J utahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a pala
vra, pela ordem. 
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O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHV MAGALHÃES (PFL - BA. P~ela 
ordem. Sem revisão do orador.)- Sr, Presidente, Srs. 
Senadores, antes da Ordem do Dia eu queria fazer não 
propriamente uma questão de ordem, mas Uma reei
mação, uma sugestão. 

Sr. Presidente, hã algum tempo venho sugerindo que 
os srs. presidentes das diversas comissões do Senado, se
jam as cOmissões permanentes, as C PI, entrassem em en
tendimento com o Presidente da Casa para que se estabe
lecesse um horário de trabalho das comissões~ 

Sr. Presidente, não é possível atendermos a todas as 
nossas obrigações, Hoje mesmo - cito_ o exemplo de 
hoje- pessoalmente, fui convocado para uma'sessão da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, fui convocado para 

-..uma sessão da CPI da Previdência, estava convocado 
para a Comissão de Serviços Públicos, estava convocado 
para a Comissão de Relações Exteriores, estava convo
cado para a Comissãõ de Finanças, estava convocado 
para a Comiss-ão de Constituição e_Jus_tiça. Eram seis 
comissões no horário de 9 às 11 horas. A primeira, mar
cada para às 9 horas, a Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, foi terminar depois do meio-dia. Então, só deu, pra
ticamente, para nós irmoS à ComTssão de Ciência e Tec
nologia, à Comissão de Relações Exteriores, para sabati
nar dois embaixadores, apresentar um parecer, fazer 

1 
uma pergunta, por escrito, para encaminhar ao Relator 
da CPI da Previdência, para aproveitar uma notinha que 
havia saldo, ontem, no jornal e, tivemOs, também, a 
oportunidade de apresentar os pareceres da Comissão de 
Serviços Públicos. 

Vê V. Ex• que passamos c-omo relapsoS na ComisSão 
de Constituição e Justiça e na Comissão da Previdência 
Social, porque não estávamos lã atendendo à convo
cação. 

Pergunto eu, Sr. Presidente, como podemos participar 
de todas essas comissões ao me.smo tempo? Daí seria 
possível viabilizar um pouco ma:is o nosso compareci
mento às nossas obrigações, se os presidentes das diver
sas comissões entrassem em entendimento com o Presi
dente da Casa para estabelecér um horário, de comum 
acordo. Ontem, nós tivemos as seguintes comissõ·es: de 
Fiscalização Financeiiã; CPI das Estatais, Ciência e Tec
nologia, várias comissões ao mesmO tempo. 

O Sr. José Lins- V. Ex• me permite? 

O SR. JUTAHY MAGALHÁES - Temos, agora, 
pessoas fiscalizando os nossos trabalhos, mesmo quando 
não participo de uma das comissões eu vejo sempre que 
aparece alguém, contando quantos estão presentes, e, de 
vez em quando, tirando fotografias, principalmente de
pois da sessão, porque não tem mesmo ninguém - é 
mais fácil tirar fotografias com plenário vazio. 

O Sr. José Lins - V, Ex~ me permite? 

O SR. JUTAHY MAGALHÁES- Creio que eu não 
posso permitir apartes. -

O Sr. José Lins - Por quê? 

O SR. JUTAHY MAGALHÁES- Porque eu estou 
falando para questão de ordem. 

O Sr. José Lins- O Presidente é nosso amigo. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)~~ Em questão 
de ordem não são permitidos apartes. 

O SR. JUTAHY MAGALHÁES -Sr. Presidente, eu 
venho solicitando o empenho da Presidência da Casa 
para chamar os Presidentes das Comissões para iss(i. 

Outro problema, Sr. Presiderite, e Oa sessão de hoje 
nós tivemos a comprovação, já há algum tempo venho 
lutando, tenho um projeto que já está na Comissão Dire
tora, sobre o problema do uso da palavra, principalmen
te no uso da palavra por parte das Lideranças. Hoje, tive 
o trabalho de contar, antes da Ordem do Dia, às 15 
horas e 30 minutos nós tínhamos presentes no plenário 
42 Srs. Senadores e quando começaram a pedir a palavra 
em nome da liderança o plenário foi-se esvaziando. 
Quando chegou a hora da votação, V. Ex~ viu que foi 
preciso chamar os Srs. Senadores para termos condições 
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de recuperar o número para a votação. Mas, se nós esta
belecermos, realmente, o horário de 15 horas e 30 minu
tos para as votações, nós facilitaremos a presença dos 
Srs. Senadores no horário em que se faz, realmente, ne
cessária e obrigatória a presença dos Srs. Senadores, que 
é no horário da Ordem do Dia. Hoje, foi um exemplo pa
tente de que nós temos que regulamentar essa questão do 
uso ·da palavra. _... 

Por isso é que solicito a V. E~• para que transmita ao 
Presidente efetivo da Casa este apelo, para que todos 
possam ter condições de estarem presentes na Ordem do 
Dia e fazer com que haja um entendimento entre os Pre
sióinteS- da-s diversas -Comis_Sões, para eStabelecer um 
horário comum a fim de permitir um maior compareci
mento nas Comissões. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Essa Presi
dência eventual levará ao conhecimento do Sr. Presiden
te titular. o nobre Senador Josê Fragelli, o apelo em 
forma de -suges-tão formulado por V. Ex~ 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Discussão, em turno único, da redação final_ (ofe
recida pela Comissão de Redação em seu parecer n9 
719, de 1985), do Projeto de Lei do S~nado n9 34, de 
1984, de autoria do Senador Murilo _Badaró, que dá 
novf!_redação ao artigo 116 q.a Lei n'r' 1.711, de 28 de 
outubro de 1952, que dispõe sobre a licença especial 
de funcionário público federal. 

Em disCUssão a redãção final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encer

--raaa. 
--- Encerrada a discussão, a redação final é considerada 

definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Re-
iiffiirito hl.terrio. - --

0 projeto vai à Câmara dos Deputados. 
E a seguinte a redação final aprovada 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n9 34, 
de 1984, que dá nova redação ao art. 116, da Lei n.,. 
1.711, de 28 de outubro de 1952, que dispõe sobre a 
licença especial de funcionário público federal. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. ('r' Oart.l16daLein'r'1.7tl,de28deQutu.bro 

de 1952. passa a vigorar com a seguinte redaçào: 

"Art. 116. Após cada decênio de efetivo exercí
cio de comparecimento ao trabalho, ao funcionário 
que a requerer, conceder-se-á licença especial de 6 
(seis) meses ou 180 (cento e oitenta) dias com todos 
os direitos e vantagens do seu cargo efetivo. 

§ _ I.,. Nã() i~--~Of]Ced~rá licença especial se 
ho_uver o funcionário em cada decênio: 

I -_faltado ao serviço._ irijustificada0_1e~nte~ por 
-mais de 5 (cinco} dias consecutivos em cada de_cênio; 

II -Gozado licença por motivo de doença em 
pes-sOa ae rainíliã, p0i_m_3.is de 6 (seiS) mese-s ou 180 
(cento e oitenta) dias; 

III -Gozado licença para o trato de interesses 
particulares, por mais de 6 (seis) meses QU 180 (cen
to e oitenta) dias: 

rv- Gozado licença por motivo de afastamento 
-~ .do .. cónjuge, _quando funcionário ou milítar, por 

mais de 6 (seis) meses ou 180 (cento e oitenta) días. 
§ 2.,. Apura-se decênio, descontando-se as faltas 

injustifi_cadas ao serv~çº.'' 

--Art. 21' Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 31' Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Item 2: 

Discussão, em turno único, da redação final (ofe
recida pela Comissão de Redaçào em seu Parecern~" 
672, de 1985), do Projeto de Resolução n'r' 81, de 
1985. que suspende, por inconstitucionalidade, a 
execução de dispositivos da Lei n.,. 1.042, de 7 de de
zembro de 1973, moei i ficada pela Lei n~> 1.166, de 16 

Outubro de 1985 

de dezembro de 1977, ambas dQ município de Ibitin
ga. Estado de São Paulo, e do artigo 4~' do Decreto 
n.,. 634, de 5 de julho de ( 978, que regulamentou as 
leis mencionadas. 

Em discussão a r~daçà_o. final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encer

rada. 
Encerrada a discussão, a redação final é considerada 

definitivamente_aprovada nos termos do art. 359 do Re
gimento Interno. 

O projeto vai à promulgação. 

E_ a seguinte a redação final aprovada 

Redaçào final do Projeto de Restlluçio n' 81, de 
1985. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VII, da Constituição, e eu~lllll. Presi
dente. promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1985 

Suspende, por inconstitucionalidade, a execução 
de dispositivos da Lei nl' 1.042, de 7 de dezembro de 
1973, modificada pela Lei n• 1.166, de 16 de de
zembro de 1977, ambas do municipio de lbltinga, Es-
tado de São Paulo, e do artigo 49 do Decreto n'r' 634, 
de 5 de julho de 1978, que regulamentou as leis men
cionadas. 

O S"éTmdo Federal resolve: 

Artigo único. Nos termos do art. 42, inciso VII, da 
Constituição Federal, e em face da decisão definitiva do 
Supremo Tribunal Federal, proferida na Sessão Plenária 
de 9 de junho de 1982, nos autos do Recurso Extraordi
nário 96.344-8, do Estado de São Paulo, é suspensa a 
execução do artigo 161 e seus parágrafos da Lei n.,. t.042, 
de 7 d~ dezembro de 1973, alterada pela Lei n'r' 1.166, de 
16 de dezembro de 1977, ambas do Município de Ibitin
ga, Estado de São Paulo, bem assim o artigo 4.,. do De· 
creto nl' 634, de5 de julho de 1978, do mesmo MunicípíO, 
que regulamentou os dispositivos legais em referência. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Item 3: 

Discussão, em turno único, da redação final (ofe
recida pela comissão de redação em seu parecer n• 
678, de 1985), do projeto de resolução nl' 82, de 
\985, que suspende a execução dos parágrafos I~> e 
2• do_artigo 4~>, da lei n• 999, de 13 de dezembro de 
r977, do município de Junqueirópolis, Estado de 
São Paulo. 

Em discuçào a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-Ia, declaro-a encer

rada. 
Encerrada a discussão, a redação final é considerada 

'definitivamente ilprovada, nos termos do art_._359 do Re· 
gimento Interno. 

O projeto vai à promulgação. 

É a seguinte a redação final aprovada 

Redação final do Projeto de Resolução nl' 82, de 
1985. 

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

RESOLUÇAO N• , DE 1985 

Suspende a execução dos §§ li' e 21' do art. 49, da 
Lei n9 999, de 13 de dezembro de 1977, do Município 
de Junqueir6polis, Estado de São Paulo. 

O Senado Federal resolve: 

Artigo úriico. E suspensa, por inconstitucionalidade, 
nos termos da decisão do Supremo Tribunal Federal, 
proferida em 18 de novembro de 1982, nos autos do Re
curso Extraordinário n~" 98.581-6, do Estado de São Pau
lo. a execução dos§§ 1' e 2~' do art. 41', da Lei n'r' 999, de 
13 de dezembro de 1977, do Municfpio de Junqueirópo-
1is. daquele Estado. 
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O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) -Item 4: 

Discussão, em turno único, da redação firial (ofe~ 
recicla pela comissão de redação em seu parecer nl' 
679, de 1985), do projeto de resolução n9 83, de 
1985; que suspende a execução do artigo 29 da lei O"' 
7.266,-de 17 de outubro de 1973,-do Estado do Rio 
de Janeiro. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti~ la, declaro-a encer

rada. 
Encerrada a discussão, a redação final é considerada 

definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Re
gimento Interno. 

O projeto vai à promulgação. 

E a seguinte a redação final aprovada. 

Redação final do Projeto de Resolução nl' 83, de 
1985. 

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

RESOLUÇÁO N9 DE 1985 

Suspende a execução do artigo zo;o da Lei n9 7.266, 
de 17 de outubro de 1973, do Estado do Rio de Janei-

O Senado Federal resolve: 
Artigo único. "E suspensa, por inconstitucicinalid8.de, 

nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal 
Federal, proferida em 7 de junho de 1984, nos autos do 
Recurso Extraordinârio n9 HJ1.955-..7, do Estado do Rio 
de Janeiro, a execução do artigo 29 da Lei no;o 7.266, de I 7 
de outubro de 1973, daquele Estado. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Item 5: 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei 
do Senado n9 105, de 1985, de autoria do Senador 
Jutahy Magalhães, que cria o serviço nacional de 
alistamento _eleitoral e dâ outras providências, tendo 

PARECERES, sob n9s 767 e 768, de 1985, das 
comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade e juridicidade, com emendas que apresenta de 
n9s I a 3-CCJ; 

-de Serviço Público Civil, favorável, com emen
das que apresenta de n9s 4 e 5-CSPC. 

A matêria foi incluída em Ordem do Dia em virtude de 
dispensa de interstício concedida na sessão anterior. 

Em discussão o projeto e as emendas, em primeiro-
turno. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação o- projeto, ressalvadaS as emendas. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perrriatiecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 105, DE 1985 

Cria o Serviço Nacional de Alistamento Eleitoral, 
e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 Todo brasileiro ê obrigado a alistar-se para 
exercer o direito de voto, a contar do dia em que comple
tar 18 (dezoito) anos de idade, na forma da Con_stituiçãci 
das leis federais e das-instruções baixadas pelo Tribunal 
Superior Eleitoral. 

Art. 2"' Os cidadãos que necessitem de auxílio para a 
locomoção, preparo de documentos legais, incluSive 
fotografia e dados de identificação, necessá.ii3. à -qUalifi~ 
cação e inscrição como eleitores, receberão ajuda 
suficiente do Estado, por -intermêdio da Justiça Eleitoral. 

Art. 39 Ê criado, como órgão permanente de apoio à 
Justiça Eleitoral, diretamente subordinado ao Tribunal 
Superior Eleitoral, o Serviço Nacional de Alistamento 

Eleitoral, para promover e superintender a inscrição do 
eleitorado. 

Art. 49 O Se.rviço Nacional de Alistamento Eleitoral 
será exercido em cada Município, por uma junta com
posta de três membros, presidida pelo Juiz Eleitoral, 
como membro nato, indicados os demais pelos dois par
tidos mais votados na Comarca, dentre cidadãos de no
tória idoneidade moral. 

§ 1"' Onde não houver Justiça Eleitoral, a presidên
cia de junta caberá à mais alta autoridade judiciâria 
local. 

§ 29 _ Nas cidades onde existem mais de uma Zona 
Eleitoral, serão criadas tantas juntas quantas forem as 
zonaS existentes. 

§ 3~ No ato da il').dicação de que trata o presente arti
go, nomear-se-ã o respectivo suplente. 

§ 49 Em caso de vacância, novos membros serão in
dicados, na forma do Caput deste artigo, para término 
do mandato. 

Art. 5"' Incumbe ao Serviço Nacional de Alistamen
to Eleiforal: 
r- organizar o planejamento anual do alistamento 

eleitoral, no território de sua jurisdição; 
fi- tomar_ toda_s as providências necessárias ao alis

tame_tÜo, c6m a obtenção i preparo dos documentos 
exiSíVeis do eleitor, incilisive a feitura de fotografia e a 
elaboração dos dados de identificação; 
HI- prOvidenciar o transporte dos alistados e seus 

preparadores, 
Art. 6"' -As despesas decorrentes da execução desta 

lei correrão por conta do Fundo Partidário. 
Art. 7"' O Tribunal Superior Eleitoral, no prazo de 

60 (sessenta) dias, baixará instruções regulamentando a 
aplicação desta Lei. 

Art. 8"' Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 99 Revogam-se as disposíções em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) 
Passa-se à votação, em globo, das emendas de n9s 1 a 

5. 
oS Si-s. -Se-n:id.OreS- que aS aprovam queiram permane~ 

cer sentados. (Pausa.) 
Aprovad_as~ . 
A matéria irá à Comissão de Redação, a fim de serre-

digido o vencido, para o segundo turno regimental. 

SãO as seguintes as emendas aprovadas: 

EMENDA N• I - CCJ 

Dê-se à Ementa a seguinte redação: 

"Autoriza a criação do Serviço Nacional de Alis
tamento Eleitoral e dã outras providências." 

EMENDA N• 2- CCJ 

Dê~se ao ~rtigo J9 a seguinte redação: 

''Art. i"' Todo brasileiro ê obrigado a alistarwse 
para exercer_ o_ d_ireito de voto, desde que conte, à 
data da eleição, dezoito anos ou mais, nos termos da 
Cons_tituição das leis federais e das instruções -baixa
das pelo Tribunal Superior Eleitoral." 

EMENDA No 3 - CCJ 

Dê-se ao artigo 39 a seguinte redação: 

.. Art. 3'>' Fica autorizada a criação, como ór
gão perman-ente de ;:t.poio à Justiça Eleitoral, direta

- mente subordinado ao Tribunal Superior Eleitoral, 
do Serviço N acioital de Alistamento Eleitoral, para 
~~~.~~ver e superintender a inscrição do eleitora-

EMENDA No 4 - CSPC 

Artigo único. Dê-se a·o artigo 59 a seguinte redação: 

"Art. 5"' Incumbirâ ao ServiÇo Nacional de 
Alistamento Eleitoral: 

EMENDA No 5 - CSPC 

Artigo único. Suprima-se o artigo 79 do Projeto, 
renumerando-se os demais. 
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O SR. PRESID~NTE (Martins Filho)- Esgotada a 
matêda cOnstante da Ordem do Dia. 

Hã oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Octâvio CardaR 

O SR. OCTÃVEO CARDOSO PRONUNCEA 
DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

-O SR. PRESID~NTE (Martins Filho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Hêlio Gueiros. (Pausa.) 

S. Ex' desiste. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Maga-

lhães. -

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PFL- BA. Pro
nuncia o seguin(e discursO. Sem revisão do orador,) -
Sr. Presidente, tivemos hoje a satisfação de, nesta sessão, 
ver aprovado, em primeiro turno, um projeto de lei de 
noss~_autoria,_que cria o Serviço Nacional de Alistamen
to Eleitoral. 

Tiveinos -num determinado- momento, quando da 
aprovação do voto do analfabeto, a preocupação de tra
zer para debate um projeto antigo de autorià do atual 
Pni1di:rite dã. República, José Sarney, quando era Sena
dor. E o fizemos transcrevendo na íntegra a sua propo
sição, e tivemos, Sr. PreSidente, a idéia de que, trazendo 
a-debate esse projeto, estando Sua Excelência no Gover
no~ veríamos a id_éia prevalecer e vir a ser aprovado pelo 
CCfngresSo Nacional, 

O Sr. Amaral Peixoto- Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma comunicação uigen-te. Pé:ço licença ao orador. 

0 SR. JUTAHY MAGALHÃES,.- Com todo prazer. 

O Sr. Amaral Peixoto -Sr. Presidente, estava no re
cinto do plenário da Câmara, com numerosos Deputa
dos e alguns Senadores. A Sessão estava convocaQa para 
às dezenove horas e não foi ibàta. Então, os Seriãdores 
e Deputados presentes pediram que, -como Senador mais 
velho, abrisse a sessão. Qufindo acabei de abri-la, fui co
murl.icado que esta sessão estava funcion:indo. Realmen
te, não é :Possível o funcionamento simultâneo do Sena
do Federal e do Congr~SQ, razão pela qual venho aqui 
comunicar a V. Ex' e aoS demais Senadores que, em de
cotrência da minha sftuação lã: no momento, com o ape
lo recebido de Senadores e Deputados, instalei a sessão e 
suspendi-a por quinze minutos. Era a comunicação que 
tinha a fazer. 

O SR. PRESID~NTE (Ma_rtins Filho) --A Presidên
cia agradece e registra a comunicação feita por V. Ex' 

O Sr. Virgilio Távora- Sr. Presidente, peço a pala
vra, pela ordem. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Veja V. Ex•, Sr. 
Presidente, que só pode ser dada a palavra, pela ordem, 
com a aquiescência do orador, acredito eu. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - Perfeita
mente, se V. Ex' consentir .. : 

O SR.' JUTAHY MAGALHÃES - Estou pedindo 
que S. Ext tenha um pouqínho de paciência que darei, 
dentro em breVe, licença para que S. Ex• fale pela ordem, 
até por uma questão de coerência. 

Mas, Sr. Presidente, conforme eu dizia, o projeto de
veria, e acreditava eu, que esse projeto seria aprovado 
pelo Congresso Nacional, tendo em vista que a autoria 
desse_ problema era da lavra do Presidente atual, Senhor 
Presidente José Sarney. 

E tinha razão, Sr. Presidente, porque levada a questão 
a Sua Excelência, n:i última reunião do Conselho Políti-

~ co, pelo ilustre Senador Humberto Lucena, Sua Excelên
cia deu o sinal verde para a aprovação do projeto. E hoje 
tivemos a satisfação de vê-lo aprovado no primeiro tur

. no _e acreditamos que, até .o final da semana possamos 
aprová-lo definitivamente aqui no _Senado Federal, pa~ 
sande o projeto para a Câmara, desde que haja interesse 
das lideranças de que esse projeto venha a ser aprovado. 

E isso virá beneficiar, Sr. Presidente, a classe política 
como um todo e atenderã aos interesses nacionais, per
mitindo um alistamento ele~toral, dentro das condições 
previstas no projeto, para que todos aqueles que atinja 
18 anos, em qualquer rincão do País, tenham condições 
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de ser alistados, sem ônus para si oU atê para os chefes 
políticos, como na realidade, na prãtica, isso acoilteCe. 

Por isso, Sr. Presidente, tendo abordado o assunto e 
vendq que não há mai's Srs. Senadores em número sufi
ciente para manter a sess-ã_o, vamos encerrã-la, sem preci
sar levantâ-la por falta de número. 

Então, Sr. Presidente, peço que V. Ex•, não tendo mais 
oradores inscritos, norm-ãlmente~ encerre a sessão. 

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

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson CarneirO~- - -

O SR. NELSON CARNEIRO (RJ. Pronuncia o se
guinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

O problema do planejamento familiar, depois de obter 
interesse e repercussão internacional, vem suscítarido, no 
último decênio, crescente interesse no Brasil, onde en
frentamos os efeitos de_ \l_ma verqadeira explosão demo
gráfica,- quando a produção de grãos está em nível esta
cionârio há dez anos, eni ciriqüenta milhões de tonela
das, enquanto a população cresceu, no mesmo período, 
em cerca de vinte e cim:;o milh"ões de pessoas, 

Se não temos podido_ incrementar a oferta de ali_men~ 
tos na proporção em_que aumentam as bocas a atenc:lCr, 
só nos resta evit;u que eSse incremento demográfico se 
acentue, o que só será possível pela propaganda e acei
tação da paternidade responsável. 

Recentemente, o Instituto dos Advogado!! Brasileiras 
aprovou parecer de Dr. Eugênio Roberto Haddock -~9:
ba, favorâvel à indicação da Ora. Ninon Guerra Macha
do de· Faria, sobre a adoção de uma politica de planeja
mento familiar. 

Nesse trabalho, lembra a autora que vêm sendo susci.: 
tadas as atividades de planejamenta familiar, com vistas 
a fornecer, em escala nacional, assistência méd.íco
sanitâria e educativa à população, principalmente às ca
madas mais jovens, de preferência sob os auspicias do 
Go_vet:Ji:i::i_Federal, .. inc_luindo a distribuição gratuita de -
métodos anticoncepcionais e informações sobre ci seU
uso, além de uma infra-estrutura didãtica capaz de incor
porar o conceito de paternidade responsável no a~rvo 
cultural da população". 

Três princfpios fundamentais norteiam essa ação: o 
respeito aos constumes locais e tradições regionais; a 
não-violentação da comunidaO.e em nenhum ponto; <? 
aproveitamento de todos os rec11rsos humanos e mate-
riais existentes. ----

No seu parecer a essa proposição, depois-dé tiaminaf-
a delimitação do tema, a evolução do malthusianismo, o 
crescimento populacional nos pafses desenvolvidos, a ex
plosão demogrãfica -e a reativação dos procedimentos 
antinatalistas, sopesando os temas crescimento e sobre
vivência e situando o Brasil diante -do problema do pla
nejamento familiar, o _esclarecido e arguto conselheiro 
mostra a disputa das duã_s cottentes que buscam orienfàr 
o planejamento familiar no Paí!l, estudando a orientação 
da Igreja no sentido da ''paternidade responsável", para 
concluir pela aprovação da ioóicação, sugerindo- seu en
caminhamento aos Ministérios da Justiça, da Saúde e do 
Planejamento e às Lideranças no Congresso Nacional. 

Trata-se de um trabalho sereno, responsâvel, funda
mentadQ .e, sobretudo, patriótico, digno da consideração 
desta Casa. (Muito beml) 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filha)- C«?ncedo a 
palavra ao nobre Senador Álvaro Dias. _ . 

O SR. ÁLVARO DIAS (PMDB- PR. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem. revisão do orador.)_- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: _ _ _ _ 

Não é demasiado, a cada momento, reiterar o carãtêi:r 
do novo que emerge a cada passo deste resgate da Re-
p11blica brasileira. Nova~ o ativismo das vários segmen
tos da sociedade na defesa de seus interesses, ê a liberda
de de reivindicar, de negociar e de alcançar algum ponto 
de acordo. Novo é o embate diuturno das mais diferentes 
correntes políticas e ideológicas, Sobrepassaodo os pre
conceitos, os temores açulados e infundados e a própria 
falta de hábito com a controvérsia aberta e franca. 

Como novo é o protagonismo dos órgãos mesmos do 
Estado: as Unidades da Federação e os Municl:pios, bus
cando, denodadamente, recapturar a sentido federativo 
da República, soterrado e amordaçado por anos e anos 
de cintralismo autoritário da União e dos tecnocratas 
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que monopolizaram seu dom[nio ideológico, doutrinário 
e burocrático. 

Novo, Seq.hor Pr~idente, Senhores Senadores, é i ma
nif~tação conáeta desta luta, que se vem desenrolando 
em torno do Projeto Airton Sandoval, que se projeta nas· 
C8JT!panhas da Frente Municipalista e se inscreve, em sua 
raiz, nas lutaS dO cidadãO do interiOr âo -País, por sua 
emancipação política e económica. 

NovO, portanto, é- õ cOnteúdo de-ssa luta relitauraQ.ora 
da princípio federativo. E que confere, tanto ou mais do 
que outras vertentes das grandes campanha_s po~í~icas 
que o País en~ta, à Nova República seUs mais genuínos 
traços identificadores. 

---parqueaDemocracia, a Justiça Social, o Desenvolvi
mento com eqüidade e solidariedade, jamais se realiza· 
rãOSeni que-haja participação ativa e consciente de to
dos na construção presente e futura desta Nação. E par
ticipação efetiva, eficaz, frutifera e criativa, só existirá de 
par com uma real descentralização das estrutqras.de po
def,- qüe passa, inevitavelmente, pela redistribuição das 
competências do Poder entre os vários nfveis de governo. 
_Até _o_ ponto em que o cidadão se veja:, palpavelmente, 
face a face com as expressõ_es concretas dQ Estado. 

E são estes valores que se encontram na base destas 
negOciaÇões em. torno· da reforma tributária de-i:niergên
cíã;--um:-de-CujOs mo"mêiltos decisivos, terá por cenário, 
muito significativamente, o Congresso Nacional. 

---Por isso, é oportuno ·rememorar aqui, alguns dos as
pe-ctos-orihcipais deste evento. 

_ Y!ton?S? o--movi~en_to_ de 1964, trataram, desde logo, 
Os técnlCos-recTUl3.doS para aconselliar o Govetno;-de 
propor uma: "refoiniif tributária "moderriizante", que 
complementasse as demais reformas que se faziam nos 
campos éOOiiôffiico-financeiro, político-institucional e de 
controle político da sociedade. Seu discurso enfatizava 
como seu obje_trv:o básico: ••criar um Sistema Tributário 
realmente integrado, harmónico e de carâfir nacional, 
compatibilizando ainda a competência tributária com as 
re&pollsab1lidades da União, relativamente à política 
eciii1.6tli,l~---ge~àl". E_ sublinhava uma de suas diretrizes 
fundamentais: .. racionalizar a arrecadação dos tributos, 
centraliz!lndo a legislação e a administração, quanto a 
impostos, na esfera federal, rrlâs estabelecendo mecanis
mos autonrâticos de distribuição do produto para outras 
esferas". Medida acima de tudo voltada para fazer da 
exaçã~ _ trib_utãria um_ instrinTientõ poderoso para a exe
cução das -pOlíticas econômicás, 
-~Em -proUti"ndaffiiritO --rec"etlte, o -ex-Ministro Dor

neltes, aqui nesta._ Casa, enumerava alguns "desvios" que 
teriam ocorrido nct_~Sistema que, com sua ~laboração 
têcnica, fora imaginado nos idos de 1965/67: o_ imposto 
de...renda teria sido desvirtuado de suas 'funções reais
em suas exatas palavras ~pelo "excesso_ de incentivos 
setoriais e regionais", que teria contribufào para a ge~ 
.ra_çã_o,_ nos_ ~ltil!los anos, de "u~ impacto regressivo 
iioJ>i"cQ.3l~-t~_i_T!"lb_utár~o em seu todo, beneficiando 
principalmente as pessoaS de classe de fend_a maiS eleva
da". Ainda ®m este tributo outros "desvios" teriam 
Oco-rridO, rlotidãffii!tlte, aqueleS que discrimi!lam contra 
a pequena e médía empresa e contra o assalariado. Além 
disso, alinhava, ein relação a cada uma das outras for
mas impositiva?, inúm_eras distorções especificaS, mas 
sempre na mesma direção. 

Contudo, bem contadas as favas, cumpre indagar se 
estes foram desvios, ou se estes foram os caminhos réais 

__ que se dl?§~jivam __ trilf!ar. Os fatos parecem apontar fiesta 
- úiUmãPireção:- ---

Analistas de pesa ~ e serâ indispensável salientar a 
sua postura critica__; têm mostrado à exaustão que não 
se- tratava, apenas ou meramente, de desvios, ou_descui· 
dos. Trat_av_a-se, muito claramente, de seguir uma lógica 
concentradora e centralizadora. 

Ou seja, à União se atribu(ria o poder fiscal mais ágil, 
inais forte ·e-maiS -dihâmica.-·os tributos cuja arrecadação 
ficava a seu cargo, tinham por base os fatos económicos 
maiS pujantes: a-gerar;;ão da renda, a industrialização, a 
operação de serviços infra·estruturais e económico· 
financeiros de uso compulsório, reforçados pelo caráter 
de impostO -unico e excludente. Aos Estados reservava-se 
o ICM, atê porque seria em seu âmbito melhor operado; 
o que-não impedia que sua incidência fosse limitada pela 
decisão da União quanto a "incentivos fiscais". Aos Mu· 
nicíp_ios d~ixavam-se aqueles tributos de menor significa-
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do e que teriam alguma expressão quando altamente ur
banizados e, por isso mesmo, mais onerados. 

Qual a lógica subjacente a este "modelo'' de sistema 
fiscal?- - -

De um lado, dispondo da maior parte dos recursos fi
nanceiros públicas, e fazendo das transferências uma 

- parcela vital dos_ orçamentos estaduais e municipais, 
conferia-se à União o poder real de controlar a alocação 
de recursos e, por esta via, o cerne do poder político dos 
gº-vernantes- de ~o~o o __ País. De outro, concentrand_o, 
não s6 pelo Orçame-niõ _da U níão, mas pelo controle fi
nanceiro global, uma impressionante massa de meios de 
pagamento, que se completava pelo domínio de boa par
te do sistema bancário estatal, centralizava no Poder Fe
deral parte decisiva da poupança interna nacional. 

Sem nenhuma dúvida, essa estrutura - afora haver 
contribuído_ parã erigir o malfadado .. modelo económi
co" que levou nossa economia ao caos- conduziu a Re
pública à- eXãta negação de um principio que a Consti
tuição afirmava irrevogâvel: o federalismo. 

Senão vejamos, No auge do .. nacional
desenvolvimentismo'\ quando o Governo Federal capi· 
taneava o extraordinário impulso de industrialização dos 
anos cinqüenta, a União detinha não mais do que 43% 
dos recursos fiScais-efetivamente disponíveis em cada es
fera de governo; os Estados asseguravam-se outros 46% e 
os Municípios os- restanteS 11%. Após a reforma de 
1965/67, a participação da União- já descontadas as 
transferências - foi crescendo dos 40% de 1966 ate: cerca 
de 51% dez ano!;; dq>ois. Os municípios, que chegaram a 
ter quase 18% dos recursos fiscais totais em 1967, viram 
seu quinhão declinar, sistematicainente, ata os 13,6% do 
exercício de 1974. 

Pressões, situações criticas, paralisação de serviços es-
~ senciais, chamaram atenção para a dramaticidade do 

quadro. Tampouco os Estados conseguiram assistir as 
prefeituras âe seus territórios: sua parcela tambêm havia 
se reduzido daqueles 46% para irrisórios 35%~ quando 
sobre eles recata a maior parte dos encargos de execução 
de obras, investimentos e serviços fundamentais para o 
dell!!nvolvimento das várias regiões da País. 

A crise ao final dos anos setenta e início dos anos oi
tenta, só veio a agravar o panorama. Malgrado remen
dos improvisados ao tempo do Governo Geisel, que ha· 
viam permitido algum desafogo, a tendência centraliza
dora_ volta a imperar, na medida das dificuldades enfren
tadas pelo Governo Federai com seu dêficit e, principal
mente, das necessidades operacionais da política recessi
va e de contenção- fiscal aplicada por Delfim e Langoni. 
Até que a Emenda Passos Pôrto sobreviesse, a União 
voltara a dominar 48% da disponibilidade fiscal total, 
deixando aos. Est?-dos e Mm~icípios apenas 35% e 16% 
'eJa, respectivamente, 

Principidmente neSta última fase, dois argumentos fo
ram largamente-usados e abusados para protelar uma so
lução cabal e eficaz: primeiro, que não seria possível des
concentrar a estrutUra fiscal sem uma radical redistri· 
buição de encargos governamentais, demandando um 
prazo mais ou menos longo para isso ocorrer sem trau
mas; segundo, que, tratando-se de assunto controverso 
política e economicamente, seria melhor tratá-lo numa 
Assemblêira Constituinte. Enquanto isso, criaram-se e 
descriaram-se várias comissões e grupos de trabalho, in
contáveis simpósios .e seminários foram realizados, pro
jetes e mais projetas foram escritos, discutidos e engave
tados. _ 

Entretanto, o cidadão con_tiouava a esperar que seus 
Gov"ernadores e Prefeitos dessem conta de seus progra
mas e promessas de campanha eleitoral. Mesmo com dé-
ficit acumulados de anos e anos de arbftrio e descalabro; 
mesmo_ com recess.ão roendo as economias estaduais; 
mesmo -com a inflaÇão lançando os preços, os salârios 
funcionais e os orçamentos de obras a patamares que ig
noravam a penúria fiscal a que foram relegados os Esta
dos e MunicípiOs. 

_Leve-se em conta, porém, que não se trata apenas de 
colocar dinheirO onde ele é reclamado pelo administra
dor. Não, Senhor Presidente, Senhores Senadores. Nin
guêm é ingênuo ao ponto de acreditar que uma nova dis
crim1nação de rendas públicas au'flente o total de dispo
nibilidades fiscais. Nem que ela venha a modificar radi
calmente a participação individual de cada municipio ou 
estado na carga fiscal. 
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Fundamentalmente do que se trata é de dispor desses 
recursos sob a direta e indisputável responsabilidade dos 
Governos Estaduais e Municipais- principalmente des
tes- sem intennediações, sem tergiversações, sem dire
cionismos. Mas, principalmente, de acordo com as ne
cessidades próprias, inadivinhãveis, desde os altos esca
lões federais, das populações dessas unidades. Trata-se, 
Senhor Presidente, Senhores Senadores, de permitir que 
o dinheiro público seja aplicado em consonânCia com as 
decisões encaminhadas sob critêdos e procedimentos de 
que façam parte a estrita vontade do cidadão. Sob seu di
reta controle. 

Este é um primeiro pãsso da reforma tributária e fiscal 
que a Nação exige. ~aquele passo que contribuirá para 
retirar da pressão minoritária dos interesses particularis
tas, os recursos de que o cidadão carece para satisfazer 
suas necessidades funamentais e não para-alimentar pro
jetas faraônicos e alheados dos verdadeiros interesses so
ciais. 

O passo decisivo, porém, ainda está por somar-se a es
te, necessário e urgente. O passo que visará a tornar o 
Sistema Tributário Brasileiro mais eqUitativo, mais pro-
gressivo, mais justo.- -- - - --

Este passo que agora está para se dar, o de restaurar, a 
curto prazo, as finanças dos Estadõs e MunicípioS; de 
modo inadiável e, não obstante, amplo, corresponde 
apenas a um dever inalienável de íniciarp sem delongas, o 
projeto politico de restauração do princípio federativo. 

Exatamente por isso, tem um valor incalculável. 
Tanto pelo que representará de imediato, para o enca

minhamento de soluções de problemas locais, impor
tantíssimas e de largo alcance social. Como pelo que re
presentará, enquanto vitória de um amplo movimento 
mobilizador das bases efetivas-e autênticas desta Nação. 
Em poucos momentos de sua História, o Brasil terá vis
to, de modo tão evidente e brilhante, manifestações 
como esta, do pulsar de suas bases municipais e esta
duais. (Muito bem!) 

O SR. PRESID~NTE (Martins Filho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador J ut.ahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PFL - BA. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Após longa tramitação e percuciente análise, vem o 
Egrêgio Supremo Tribunal Federal de tomar importante 
decisão sobre o Fundo de Investimento Social- o FIN
SOCIAL, considerando inconstitucional a sua cobrança 
no exercício de 1982, ano em que foi criado. 

O questionamento maíor residiU na- natureza do Fun
do, isto ê, se constitui ou não um imposto, o que lhe ne
gava a autorização de ser cobrado no mesmo ano em que 
foi instituído, porquanto vulnerou dois princfpios bási
cos constitucionais: o da legalidade e o -da anterioridade 
da lei tributária no exercício- financeirO. 

O contraditório jurídico teve seu início-na Justiça Fe
deral do Estado de São Paulo, de onde subiu, após am
pla acolhida, ao Tribunal Federal de Recursos. 

Não discrepou aquela Calenda Corte da sentença de 
primeíra instância, -ficando assentado que o FINSO
CIAL é mesmo um tributo novo, que deveria ter respei
tado o princípio da anualidade e, mais ainda, o da legali
dade, pois o instrumento adequado à sua criação seria a 
Lei Complementar. 

Cabem, aqui, algumas considerações sobre as altas fi
nalidades do FINSOCIAL. 

Inspirado na necessidade de estabelecer-se uma políti
ci·prática e eficaz de justiça social no País, o FINSO
CIAL teve como preocupação ime"diata o estabelecimen
to de programas relacionados com alimentação popular, 
saúde, amparo ao menor abandonado e, como metas 
mais definitivas e mediatas, uma -política básica de edu
cação e de estímulo à produção de gêneros de primeira 

;necessidade, com o amparo ao pequeno agricultor. 
Em editori.ill datado de março de 1984, o jornal O Glo

bo assim se expressou: ~·Trata-se de programa g"àverrii
mental que não pode deixar- míilimO espàço a- erros e 
abusos. Por ser dinheiro extraído da atividade produtiva, 
só se entende que mereça destinação igualmente com
patível e útil à sociedade e ao País". 

E conclui: .. Por ser dinheiro que pressiona a inflação, 
só se compreende que as suas compensações de caráter 
-social e humanista se façam altamente cOnvincentes, sob 
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pena de estarmos em face de uma causa enganosa em to
dos os aspectos". 

Não se pode negar as relevantes finalidades do FIN-
SOCIAL. -

Não se pode deixar de reconhecer, por outro lado, que 
a arrecadação prevista em mais de 10 trilhões para o cor
rente exercício representa o orçamento de vários Estados 
da Federação. 

Impossível obscurecer, por outro lado, que uma políti
ca social mais humana e mais ampla tem de ser implanta
da no País. 

AgraVam-se dia a dia os chocantes problemas sociais 
em decorrência do desemprego, da pobreza e da carência 
alimentar. 

O grande c_ontigente de menores abandonados, a su
perlotação das penitenciárias, o analfabetismo, não são 
causas, mas efeitos dessa equivocada distribuição da ri-
queza em nosso País. · 

Ao incidir sobre a receita bruta das empresas públicas 
e privadas _e sQbre a venda de serviços, a contribuição 
destinada ao FINSOCIAL pode minorar esses graves de

-sequilíbrios. - - - ---- - -
---~--0 respeitável acórdão da nossa mais alta Corte de Jus-
tiça trará, como efeito imediato, a devolução de cerca de 
J_ trilhões a empresas diversas. 

Não se pode negar ao Supremo Tribunal Federal a 
justiça e a isençã() de_ s~~ sentença. 

Pelo contrário, devemos louvar a reafirmação de inde
péiidência de um Poder, sob todos os aspectos respeitá
vel, que a mesma representa. 

Nosso apelo~ cti"ntudo, ~no sentido de que uma com
posição se fa93 entre as empresas beneficiári~s_ da sen
tença e os óigãos governamentaiS responsáveis pela ad
minis_tr_açã.(L~ _aplicação dos recursos arrecadados pelo 
FINSOCIAL, pois os vastos programas de nutrição das 
criançã.s e gestantes, a ampliação da rede básica de ser
viços de saU:de, a produção de sementes e riludas, -ci abas
tecimento alimentar à população de baixa renda das pe
riferias não podem ser protelados, não podem e não de
vem ser sacrificados.. 

E isso forçosamente ocorrerá, se o FINSOCIAL tiver 
que desembolsa-r, a título de devolução, aquilo que foi 
arrecadado das grandes empresas, desses grandes con
glomerados econômicos que não podem ser insensíveis 
aos grandes clamores da hora presente. 

Inobstail.te a validade- da sentença, -cuja força de lei 
origítla direito líquido e certo, essas parcelas a serem de
volvidas àquelas ricas empresas, cremos nós, poderão ser 
projetadas e absorvidas pelas contribuições futuras, pois 
dificilmente o FINSOCIAL terá condições de arcar com 
despesas de tal monta, sem ter que recorrer a medidas 
drá-sticas de contenção. Dessas, só podem redundar o de
semprego e o comprometimento de seus relevantes pro
gramas sociais. 
~ o que tenho a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESID~NTE (Martins Filhof- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Alfredo Campos. 

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMD- MG. Pronun
_ciã_-_OSeguínte discurs_o.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 

Comemorou-se sãbado passado, em nosso País, o 
Cê-nfenário de promulgação da Lei n9 3.270, de 28 de se
tembro de 1885 ~A Lei Sitraiva-Çotegip"e oU, Corilõ po
Pularmente foi intitulada, a Lei -dos Sexagenários. b co
mum escutarmos, nos bancos das Escolas, ou lermos em 
sério~ livios de História, referências faVoráveis à promul
giÇão -dessa -providêilCia legal, supostamente benêfica 
para a extinção -do regime escravocrata no Brasil. 

Entretanto, se nos preocuparmos em analisar, com 
maior profundidade, as notícias e Os jornãíS daquela é
poca, verificarCmoS a revolta generalizada contra a ela
boração de uma Lei que, ao invês de se constituir em 
mais uma etapa no caminho da- total abolição da escra
Vatura, muito pelo cOlltrârio cori.stituiu-se em obstáculo, 
habilminte camuflado~ erguido no caminho da liberdade 
dos escravos brasileiros~ 

Já perguntava Joaquim Nabuco, naqueles dias, alu
dindo à história dO movimento abolicionista: .. Quem fa
r_á, dentre os contemporâneos, essa história com impar
cialidad.; justeza e penetração, sem deixar entrar nela a 
paixão política, o preCOnceito sectário, a fasciililção ou 
sujeiÇão pessoal?" 
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E ele _mesmo respondia: "Ninguém, decerto, o que 
quer dizer que haverá no futuro diversas histórias". 

Como, então, cem anos após, conseguiremos encon
trar a verdade, soterrada por aluviões de hipocrisia, per~ 
dida nas dobras da mesquinhez dos que usam a mentira 
como buril da História, criaildo a farsa ao embalo de 
fantasias, de caprichos, de escusas interesses? 

Necessário será buscarmos as informações nos livros 
de Hístôriã, de uffia História talvez maliciósamente dire
cionada, porém possuidora de tintas de verdade que, em
bora desbotadas, poderemos tentar avivar. 

lm portallte será também procurarmos, nos aconteci
mentos aluais, um reflexo dos fatos do passado, pois ê 
bem conhecida e verdadeira a asserção de que "a His
tória se repete". E ê conhecida, e é verdadeira pelo fato 
de os homens sempre terem sido fruto e semente das ge
rações que se sucedem no tempo e no espaço. 
--VoltemoS, i:ntão,-às duas últimas d!cadas do século 

dezenove e encontraremos um Brasil mergulhado em 
Conflitõs de idêias, vivendo em clima de transição politi
ca e social. 

Coinõ hOje - quando renascemOs--de -uma -RCp6blica 
Velha e engatinhamos na Nova - cada vez mais 
intensificavam--se as campanhas pela justiça e pela libe\"
dade. 

A Abolição da Escravatura tornara-se a ambição su
prema dos que encaravam os homens, de qualquer raça e 
cor, como seres humanos, com direitos iguais entre si, da 
mesma forma que a demOcracia ê, em nossos dias, a am
bição suprema dos que buscam a igualdade entre as 
várias classes.sociais. 

Mas- ainda como hoje- havia então_aqueles que se 
empenhavam na -luta com a sinceridade dos justos e 
havia-os, também, que se utilizavam das palavras apenas 
como instrumentos de engodo, com que iludiam os seus 
contemporâneos mais ingênuos e confiantes. 

Nos cinco anos que antecederam a data cujo cente
nário hoje comemoramos, a luta abolicionista 
intensificou-se nos palcos políticos desta Nação. E ho
mens que, por sua grandeza, passaram à História mergu
lhavam_ intel)samente na luta em prol dos negros escra
vos, b.uscando resgatar um povo oprimido, não apenas 
pela humilhação de ver-se escravizado, mas também pela 
v~~_g()IJha de escraviZar._ ___ _ _ 
- J oaQúim N abuco; em íriflaniados discUrsoS, defendia 
!li Câmara a AboliÇão. Ã sua voz uniarri-se, pelas tribu
nas, pelas praças e ruas e pelo órgãos de comunicação, as 
vozes de Ruy Barbosa, de José do Patrocínio, Lopes 
Trovão e de tantos outros mais. 

Em 1884, o movimento abolicionista rompeu as fron
teiras da capital do Império, espalhando-se por todo o 
País. O Ceará libertou seus escravos e teve exemplo se
guido pelo Amazonas e por alguns municípios do Rio 
Grande do Sul. 

Era-, Senhor Presidente e Senhores Senadores, o 
acender-se das luzes _de uma nova êpoca. Era já o vis
lumbre da liberdade, o iníCiO do fim de uma das mais ne
gras manchas de nossa História. 

Foi então que subiu ao poder o Gabinete presidido 
peta liberal Man-uel Pirito de Souza Dantas. Governando 
por quase um ano, de junho de 1884 a maio de 1885, 
Dantas declarou-se "emancipador e não, abolicionista" e 
considerou como um dos pontos essenciais do seu pro
grama a liberdade imediata e incondicional dos sexage
nários. 

Api-esefiiã.ndo um projeto com este propósito, redigi
do pelo então Deputado Ruy Barbosa, Dantas viu-se 
derrotado pela maioria dos_ conservadores da Câmara 
dos Deputados. E, tendo sido assim vencido em questão 
de confiança, foi-lhe concedida, pelo Imperador, a disso
lução da Câmara, para que, atravês de novas eleições, 
p·udess.e o povo decidir a favor ou contra o Gabinete. 

Entretanto, novamente viu-se Dantas derrotado nes
sas eleições. Foi, então, exonerado pelo Imperador, não 
tendo podido, desta forma, concretizar a aprovação da 
lei por que se empenhara. 

Ao seu Gabinete seguíu-se oUtro, aiitda preSidido por 
um liberal -O Conselheiro_ José_ Antônio Saraiva, que 
governou de maio de 1885 até agosto do mesmo ano. 

Referindo-se a este Gabinete, dizia Osório DuqUe
Estrada: "No odioso projeto que apresentou ao Parla
mento, elevava para 65 anos a idade dos libertandos, ... " 

Sim, Senhor :Pre_sidente e Senhores Senadores, o Proje
to que mais tarde se consubstanciaria na famosa Lei dos 
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Sexagenários, hoje completando o seu centenãrio, foi, se 
não uma farsa consumada, pelo menos um entrave, dos 
mais graves, à plena concretização dos ideais de liberda
de. 

A seu respeito, expressou·se Ruy Barbosa, com_ a _yçç-_ 
mência:- que lhe era peculiar, dizendo: .. A lei -d~ 2-8 c;le se
tembro não teve em vista fazer bem os escrav.os, que são 
hoje mais escravos do que nunca. O que a lei rez foi dei
tar água na fervura abolicionista. Foi uma lei abat-jour". 

Prossegíu, referiildo-se à pessoa do Conselheiro Sàrai
va: "Não vai intuito de menoscabo_em dizer que o proje
to de S. Ex• emana da sua con!iição de senhor de enge
nho._ O meu fito consiste, apenas, em assinalar a incom
petência especial do nobre senador nesta questão~·. 

E con~luiu Ruy Barbosa, dizendo: "O iluStre Sr. José 
Bonifácio, cujas -última·s oPÇões pelos _escravos hão de 
marcar época na: história ·âa grande eloqUência Parla· 
menta r, pôs o dedo ria=Chaga da situação: a emariÇipã.ção 
dos cativ_os-llão pode shlf da ce:rebração de urn.f!!~~n_dei-__ 
ro". 

Mas o Projeto Saraiva, apesar de toda a r~olta dos 
abolicionistas, trãmitou na Câmara- dos Deputados e, 
enquanto_ o Projeto Dan_tcu; ha.via reçebi_çiQ 0}2QJ!!Çª-º--~~ 
maior parte dos conservadores, Saraiva teve apoio_ d!i 
maioria da oposição-. 

Denuncia tambêm: "Com muitos anos de trabalho, 
conseguiU~se fazer lembrar que hã uma lei de 31, que deK 
clara livres_ os africanos importados_ depois da cessação 

_do lráfi~_ com ___ 9:!!!:~ª _p~-?-~-_-do i:e81Jlª~erito_. 
sumprimiu-se essa dificuldade". ---- --=:--

- --E airida: "Tinha-se conseguido acabar CQ_m o tráfico 
fnterprovincíal; a Iii o restabelece Õ.o- ponto em que ele 
prOmete ierider mais". 

Conclui Ferreira de Araújo, referindo-se à campanha 
abolicionista: «A questão era efervescente, todos os dias 
se falava nela; a lei magnetizou-a". 

Observem, Senhores, as denúncias gravíssimaS moVi
das contra uma Lei que, com apenas uma penada, conse
g"iu fazer refrõagir árdua$ conquistas obtidas por brasi-
leiros devotados à causa da ju:>tiça. _ _ __ _ ___ _ _ _ 
. _E _o_bs~~_CI\l~o taq~.bém a inutilida~e d~ _ qualQU.e~ ma
~~br:a _que_vise :a~uílh~~_r o ser hum_ano.l>órque-ii libefa
de sempr-e fOi~ e semPre serã, a ambição suprema do ho
mem:, em qualquer espaço, em qualquer tempO, em qual
quer !!.1gar. 
_D~ta_ forma, ba{dadas_ foram foda_s iis ~entãtiv~s-Que 

pietenderam impedír a tibertaçilo dos esCravos. A aóo-_ 
lição aconteceu, atrasada talvez, mas ainda a tempo de 
resgatar o povo brasileiro da vergonha de um regime es-

- cravagiSta. E, como bem expressou Joaquim _Nabuco, 
com a certeza da verdade: "Ninguéni; afirial, sabe quem 
feZ rilais pela abolição; se a propaganda, Se a resistência; 

Repare bem, Senhores, na semelhança extrema entre o se os queriam tudo, se os que queriam nada". 
espirita que regia as atitudes políticas hâ um século atrâs Ninguém sabe, jamais, quetn é o responsâvel direto 
e o espírito que orienta Os a tos de tantos políticos de nos- pelas grandes mudanças sociais. Porque, certamente, ]a-
sos dias! Em ambos os casos, encontramos aqueles que mais existe um único responsãvel direto. O povo- e so-
utilizam seus mandatos com vistas aos interesses p_ar\i~u-_ ~~!lt~ () povo -, seja por ele pi'6prio ou através de seus 
lares, mascarados sob a aparência de dedicação--ao povo, - 1-epr-eseritantes legais, é responsãvel pelo seu destino. De 
de desprendimento e abnegação! sua vontade e de sua lut_a depende a abolição da pior de 

Apesar de vitorioso~ Saraiva entendeu que se achava todas as escravaturas, daquela que aguilhoa a liberdade 
enfraquecido perante a Câniara, uma vez que havia de- de pensamento, que amordaça os que gritarri Pelos seus 
pendido de uma minoria _conservadora para cçnsegoir direitos! 
aprovar seu projeto~ Sentiu-se, portanto, obrigado ao Precavenham~se, S-enhores, Contra ã hipocrisia dos 
afastamento e, juntamente com seu Ministério, demitiu-- que- hoje como ontem- usam do poder para enganar 
se e dissolveu o Gabinete. o pov_QU'_~rll _§j!t;nc;:iâ-lo _em sua rei~n~ic13:çã_o por juStiça. 

O Partido Liberal encontrava~se fragmentadO~_ assim - ·-lemOs;-pera frente, a responsabiliCiaae diela60iiii' -ã -
como hoje e como em tantas outras êpocas de t-ransiçãO; - riova Cãfta Magn·a de nossa Pátria. E imperioso- se tor-
íragmentaram-se Partidos POlíticos. - - na, neste-rtiOmefit:o, crescolha correta daqueles que serão 

O Imperador, diante das dificuldades para encontrar os depositârios da confiança e da esperança de seus elei-
um líder liberal, convidou para a Presidência dó novo tores. 
gabinete o conservad_Qr_João Mawí_t:ió Wanderley_, Ba_~ Já me referi, erri outas ocasiões, às iriconSruêriCías e 
rão de Cotegipe, o qual formóu um governo ele nlinoria, iiilper[e:ições da Nova República, voltada ainda para o 
mas que se manteve no poder de agosto de 1885 a março p_assa~o, q_uaildo deveria- como depositária;·que é, da 
de 1888. esperã.nça di uma Nação- flxar agora as-bases das ur-

0 Projeto Saraiva, ~ramúaO:ão então-no s~n~do, foí - --gentes-·muaariÇas-reciamadas para o futuro. 
objeto das mesmas - e violentas - críticas qUe hayiã. --Não nos esqueçamos de uma aflrmativa que a sabedo-
sofrido na.Câmara dos Deputados. Entre seus opositores fia de Ruy Barbosa deixou-nos por herança: "A escravi-
mais ardorosos destacou-.se. Joa.quim Nabuco, que acre- dão gera a esciavidão, não só nos fatos sociais, coino nos 
ditava estar o Brasil já preparado para merecer uma le-- espíritos". 
gislação defintiva: Segundo ele, 0 Projeto Saraiva Libertemo-nos das cadeias que, por tantos anos, impe-
ameaçava atrasar, ou impedir, a reforma radical que a diram a concretí:ciÇão da livre e soberana vontad_e popu-
Nação_ pedia e da _qual nec~sitava. lar. 

Mas 0 Barão de êotegipe que, segundo 0 hist_odador Sa"ibamos, como legítimos representantes de nosso po-
Evaristo de Mm:aes, -~ra. um "velho_ fazendeiro-político vo, defender seu direito de ser, acima de tudo, um grupo 
pró-escravatura", tinha, apesar de suas inclinações es- de homens unidos em um ideal comum. _ 
cravagistas, 0 apoio de grande_ número de liberais mo- Como disse Renan: "Q_que faz os homens formarem 
derados. :_ -.-

7
- ___ _ ___ ~m povo é a lembramça d~s grandes co_i~as que fizeram 

FoCãSsim que obteve nÕ Senado uma fã-pti8'-~ã-p~·:- · -· --=JUntos e a vo~tade de_ realizar out;as c01sas" ·. 
vação, sem emendas, do Projeto do Ga_bjo_ete_al)t~c;eSSQf__. -~ra.o que .Un~a a d1~er~- ~r. Pres~~ente. (Mu1to bem!) 
E, a 28 de setembro de 1985, o Imperador sancionava_ a o SR.:~Rfts)__ \ENTE (Mat=iífiS-Fllhõ) _: o~~a~ 
Lei Saraiva-Cotegipe, também conhecida como "Lei dos dor Virgílí9 Távora enCamitlhou à Mesa-requeriment(l 
Sexagenários". _ _ _ _ - de informaçOeS. -

-Estava coiícretíziOaa -rariã- política que j:lass'aria à - Nos feT-nlOs do iilciso VI do art. 239 do Regimento ln~ 
História velada pelo manto da hipocrisia, manto que -a terno, ·o rciitiefimento- Serã examinado pela Presidência. 
fantasiava com as cores de um suposto progresso no ca~ 
minha da l,ib~rdade, quando, na verdade,_ constituía-se 
em retrocesso -de anos na {J,1_t~ pela Abolição. 

Porque a Lei não vers_ava, apenas, na fixação de um li~ 
mi te de idade para a libertação do cativo. _Mais do que 
com isto, preocupava-se com vârios outros detalhes, em 
tudo prejudiciais àqueles a quem_aparentava beneficiar. 

~Ferreira de Araújo, em arti&:9 n_a G_a_Ze_tg_cfe Nqti~ias 
daquela época, quero nos fornece um esclarecfiDCD.tõ 
sobre o assunto, quando explica que, -~'Pondo_ ~m j~go 
muito tjn_g, muita audâcia, muita atividade" ,_Õs ãb:oTicTo.: 
nistas havíam conseguido, áp6s anos de trabalho, redu-
zir à sexta partt; o preço mêdiO de um escravo. Mas~ 
.. veio a lei"e, com uma penada e um passe de votos, tripli· 
cou a média". -

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Não hã mais 
oradores inscritos. __ . ___ _ 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente 
sessão, designando para a sessão ordinãria de amanhã a 
seg-uinte: 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Projeto de i.Ci n~'53, de 
1977 .(n~' 227/75, na Casa de origem), que dispõe sobre 
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condições a observ_ar_na renovação de contratos de atle
tas profisSiOnais, e dá outr"as providências, tendo 
~ARECEREs FAVORÁVEIS, sob n9S 1.~60 e 1.361, 

d~ t 98l, das Coffiissões: -
-----=-de Legislação SoCial; e 
-- de Educaç~o e Cultura. 

2 
Votação, em turno_único, do Projeto de Lei n"41,.de: 

1985 (n'i' 4.976/85, na Casa de origem), de iniciativa do 
Senhor Presidente da República, que altera a estrutura 
da ca_~egoria funcioná! de_ Geógrafo1 do_ Grupo~Outras 
Atividades de Nível Superior, e dâ Outras providências~ 
tendo 
. PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 618 e 61-~, de 

1985, das Comissões: -
-de Seryiço Público Civil, e 
- de Finanças. 

3 
Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Câma-_ 

ra n9 56, de 1985, (n'i' 4.975/85, na Casa de origem), de 
iniciativa do Senhor Presidente da República, que altera 
a estrutura da categoria funcional de Sociólogo, do 
Grupo-Outras Atividades de Nível Superior, e dá outras 
providências, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 616 e 617, de 
1985, das Comissões: 

-de Serviço Público Civil; e 
~ de Finanças. 

4 
V atação, em turno único, do Projeto de Lei do Câma

ra nv 61, de 1985 (n~'4.985f85, na Casa de origem), de ini
ciativa do Senhor Presidente da República, que fixa os 
valores de retribuição das categorias funcionais de Zoo~ 
tecnista e Terapeuta Ocupacional, do Grupo-OUtras Ati
vidades_de NíVel Superior a que se refere a Lei n'i' 6.550, 
de 5 de julho de 1978, e dá outras providências, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 701 e 702, de 
1985, das Comíssões: 

- de Serviço Público Civil; e 
- - de Finanças. 

5 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n' 

100, de 1985 (apresentado pela Comissão de Economia 
co~o conclus~_p de seu Parecer n\' 680, de 1985), que au
tonz:a a Prefettura Municípal de Joviânia (GO), a elevar 
em Cr$ 33.712.590-(trinta e três milhões, setecentos e 
doze mil, quinhentos e noventa cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidaQa, tendo 

PARECERES, sob n9s 6_81 e 682, de 1985, das Comls~ 
sões: 

- de Constituição e Justiça., pela c_onstitucionalidade e 
juridicidade; e 

- de Municípios, favorável. 

6 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução llq 

101, de 1985 (apresentado pela Comissão de _Bconomi_a 
como conclusão de seu Parecer n~' 683, de 1985), que au
toriza a Prefeitura Municipal de Aurora do Norte (GO)_,__ 
a elevar em Cr$ 14L37l.509 (cento e quarenta e um mi
lhões, trezentos e setenta e um mil, quinhentos e nove 
cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nqs_ 684 e 685, de 1985, das Comi~-
sões: 
-=-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; e 

-de Municípios, favorâvel: 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n" 
102, de 1985 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n'i' 686, de 1985), que au
toriza a Prefeitura Municipal de Piracicaba (SP) a elevar 
em Cr$ 1_0.720:100.00"0 (dez Oilhões,_setecentos e vinte 
milhões, duzentos mil cruzeiros) o montante_de sua dívi
da consolidasia, tendo 

PARECERES, sob nqs 687 e 688,-de 1985, das Comis
sões: 

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

--de Municípios, favorável. 

8 
Votação ém turno único, do Projeto de Resolução n" 

103, de 1985 (apresentado pela Comissão de Economia 



Outubro de 1985 

como conclusão de seu Parecer fi9 689, de 1985), que auM 
toriza a Prefeitura Municipal de Lages (SC) a elevar em 
Cr$ 116.937.388 (cento e dezesseis milhões, novecentos e 
trinta e sete mil, trezentos e trinta e oito cruzeiros) o 
montanté de sua dívi-da consolidada, tendo 

Pareceres, sob n's 690 e 691, de 1985, das Comíssões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade; e 
-de Municípios, favorãvel 

Votação, em turno único do Projeto de Resolução n'i' 
104, de 1985 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n" 693, de 1985 - após 
audiência junto ao Banco Central do Brasil), que autori
za a Prefeitura Municipal de Araras (SP), a elevar em 
Cr$ 7.952.802.000 (sete bilhões, novecentos e cinqUenta e 
dois mílhões, oitocentos e dois mil cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada tendo 

Pareceres, sob n<~s 694 e 695, de 1985, das Comissões: 
-de Cosntituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade, e 
-de Municípios; favorável. 

lO 

Votação em turno único, do Projeto de Resolução n'l 
106, de 1985 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n<~ 697, de 1985), que au
toriza a Prefeitura Municipal de Arenâpotis a elevar em 
Cr$ 897.577 .690"(0itocCiltos e noventa e sete milhões qui
nhentos e setenta e sete mil seiscentos e noventa cruzei
ros) o montante de sua dívida consolidada tendo 

Pareceres, sob nos 698 e 699, de 1985, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

... juridicídade; e · 
de Municípios, favorável 

11 

Votação, em primeiro turno, do Projeto-de Ui do Se
nado N\' i67, de 1983, de autoria do Senador Itamar 
Franco que dispõe sobre a não aplicação dos regulamen
tos disciplinares das Forças Armadas aos casos que espe
cifica, tendo 

Pareceres. SOb ii9S 442 e 443, de 1985, dis comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade e, no mérito, contrário com voto vencido 
dos Senadores Hélio Gueiros e Enéas Faria; e 

-de Segurança Nacional, contrário. 

12 

Matéria a ser ?eclarada prejudicada 

Projeto de Lei do Senado no 143, de 1983, de autoria 
do Senador Fernando Henrique Cardoso, que assegura 
os benefícios da política salarial aos servidores públicos 
sujeitos ao regime da Consolidação das Leis do Traba
lho. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Estã encer-
rada a sessão. '"" 

( Levailta-se a sessãO as 20 horas e /0 minutos) 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

ATA DA 164• SESSÃO, REALIZADA ~M 
io DE SETEMBRO DE 1985 

(Publicada no DCN (Seção II) de 11-9-85) 

RET/FICAÇÃO 

Na página n9 3.294, l~ coluna, no Item 6 da Ordem do 
Dia. 

~· -Onde se lê: 
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei da 

Câmara n'~ 18, de 1985 (n"' 4.337/84, na Casa de origem), 
que dispõe sobre a criação de cargos na Secretaria do 
Tribumal Regional Eleitoral do Estado de Santa Catari
na e dá outras providências, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS; sob n's 526 e 527, de 
1985, das Comissões: 

-de Serviço Público Civil; e 
LeiaMse: _ 

Discussão, em turno suplementar, do Projeto de Lei 
do Senado n<~3_37, de 1981, de autoria do Senador MuriM 
lo Badar6, que altera dispositivos do Código Penal -
Decreto-Lei n9 2.848, de 7 de dezembro de 1940, e do Có
digo de Processo Penal - Decreto-lei n<~ 3.689, de 3 de 
outubro de 1941, tendo 

PARECER, sob n~' 5, de 1984~ da Comissão 
-de Redação, oferecendo ã redação doM·vencido. 

ATA DA 181• SESSÃO, REALIZADA EM 
:iS DE SETEMBRO DE 1985 

(Publicada i10 DCN (Seção IÍ) de 26-9-85) 

RET/FICAÇÃO 

Na leitura do Projeto de Lei do Senado n<~281/85, fei
tã no Expediente da Sessão, na página n~" 3.679, 3• coluM 

Onde se lê: 
Assegura ao professor, contríbuinte da Previdência 

Social, aposentadoria, por tempo de serviço com valor 
integral do seu salário. 

Leia-se: 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N9 281, de 1985 

Assegura ao professor, contribuinte da Previdência 
SQcial. aposentadoria. oor temoo de servico com valor 
integràl do seu salâriÓ.~ ~ -

ATO N• 14, DE 1985 
Dçi PRIMEIRO-SECRETÁRIO 

O Primeiro-Secretãrio do Senado federal, no uso de 
suas atribuições regimentais, Resolve: 

Art. 1 '1 Constituir Grupo de Trabalho, composto 
dos servidores: William Sergío Mendonça Dupin; Au
gusto Cesar Correia Gay; Nerione Numes Cardoso Ju
nior; Antônio José Viana Filho; Herzeleide Maria Per
nades de Oliveira; João Bosco Altoé e Ary Cícero MoM 
raes Ribeiro, para sob a Presidência do Primeiro, elaboM 
rar, implantar e viabilizar um Projeto Apoio de Infor
mação Legislativa, destinado a subsidiar a Assembléia 
Nacional Constituinte. 

Art. 29 O Grupo de Trabalho ora constituído será 
supervisionado pela Primeira S~retaria e Coordenado 
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pela Comissão de Coostituição e Justiça do Senado Fe~ 
dera I. 

Art. 39 Este Ato entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art._49 Revogam-se as disposições em contrârio. 
Senado Federal, em 2 de outubro de 1985. - Enéas 

Farias, Primeiro-Secretário. 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, 
COMUNICAÇOES E OBRAS PÚBLICAS (CT) 

S• Reunião, realizada em 19 de setembro de 1985. 

Ãs onze horas do dia dezenove de setembro de mil no
vecentos e oitenta e cinco, na sala de reuniões, na Ala Se~ 
nadar Alexandre Costa, presentes os Senhores Senado
reS Alexandre Costa, Presidente; Raimundo Parente, Be
nedito Ferreira, Roberto Wypych, Luiz Cavalcante e 
Jorg_e Kalume, reúneMse a Comissão de Transportes, Co· 
muiiicações e bbras Públicas. 

Deixam de comparecer por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Marcelo Miranda e Aderbal Jurema. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente, Se
nador Alexandre Costa, declara aberta a reunião, e dis
pensa a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada 
como aprovada. Prosseguindo, o Senhor Presidente, so
licita que assuma a Presidência o Sr. Senador Luiz Ca
valcante, para que possa relatar o item um e dois da pau
ta, com relatório de sua lavra. Já na Presidência, o Se
nhor Senador Luiz Cavalcante concede a palavra ao Se
nhor Senador Alexandre Costa que emite parecer favo
rável, na fornia da Emenda de número 01-CCJ, ao Proje
to de Lei do Senado n11 08/85, que .. Modifica dispositivo 
do C.ódigo Nacional de Trânsito (Lei n9 5.108, de 21 de 
setembro de 1966), de modo a estabelecer a faculdade do 
uso de cinto de segurança nos veículos". Posto em dis
cussão e, em seguida, em votação, ~ o parecer do Relator 
aprovado, por unanimidade. Continuando com a pala
vra, o Senhor Senador Alexandre Costa emite parecer fa
vorável, ao Projeto de Lei da Câmara n9 67/85, que .. Dã 
denominação ao Aeroporto de Tirirical, em São Luís, no 
Estado do Maranhão". Posto em discussão e, em segui
da em votação, é o parecer do Relator aprovado, por 
iiiüiiüiriiâade:-Reassiú'nTridó -à -pr-esidência;· o sennor-se.; 
nadar Alexandre Cos.ta concede a palavra ao Senhor Se
nador Jorge Kalume, que emite parecer favorável, ao 
Projeto de Lei da Câmara n"' 96/85, que .. Dispõe sobre o 
Transporte Rodoviârio de Passageiros em veículos de 
Carga". Posto em discussão e, em seguida, em votação, ~ 
o parecer do Relator aprovado, por unanimidade. Conti
nuando, o Senhor Presidente concede a palavra ao Se
nhor Senador Raimundo Parente, que emite parecer fa
vorável ao Projeto de Lei do Senado no 187 f84, que 
"Dispõe sobre programação de interesse local nas emis
soras de televisão". Posto em discussão e, em seguida, 
em votação, é o parecer do Relator aprovado por unani
midade. 

Nada mais havendo 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
rã assinada pelo Senhor Presidente. 
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ANO XL- N• 126 CAPITAL FEDERAL SEXTA-FEIRA, 4 DE OUTU~RO DE 1985 

.--------SENADO FEDERAL----------. 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 52, item 30, do Regimento Interno, e eu, José Fragelli. 

Presidente, promulgo a seguinte · 

RESOLUÇÃO N• 98, DE 1985 

Dá nova redação ao item XI do artigo 16 a alínea j do artigo 419 do Regimento Interno. 

Art. l• O item XI do artigo 16 e a alínea j do artigo 419 do Regimento Interno do Senado Federal passam a vigorar com as 
seguintes redações: 

"Art. I6. 
XI -para interpelar Ministro de Estado, por 10 (dez) minutos e para a contradita, após a resposta deste 

artigo4l9,j; - -

Art. 419. 
j) terminada a exposição do Ministro de Estado, que terá a duração de l (uma) hora, abrir-se-á fase de 

interpelação, por qualquer Senador, dentro do assunto tratado, dispondo o interpelante de lO (dez) minutos, c 
sendo assegurado igual prazo para a resposta do interpelado, após o que poderá ser contraditado por prazo niw 
superior a 5 (cinco r minutos:- -

Art. 3• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4• Revogam-se as disposições em contrário. 
Senador Federal, em 3 de outubro de 1985. - Senador José'Fragelli, Presidente. 

1- ATA DA 189• SESSÃO, EM 3 DE OU
TUBRO DE 1985 

1.1- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Pareceres encaminhados à Mesa 

1.2.2- Leitura de projeto 

Projeto de Lei do Senado n'i> 291/85, de autoria do 
Sr. Senador Nelson carneiro, que estabelece critério 
especial de reajustamento das prestações de aquisição 
de casa própria para mutuários do SiStema Financei
ro de Habitação que sejam profissionais liberais. 

1.2.3 - Requerimento 
N~> 388/85, de autoria do Sr. Senador Virgílio TâM 

vara, solicitando informações ao Poder ExecutivQ 
que menciona. 

SUMARIO 
1.2.4 - Discursos do Expediente 

SENADOR V!RGfLlO TÁVORA. como Líder
Análise da proposta orçamentária para o exercício fiM 
nanceiro de 1986. 

SENADOR HUMBERTO LUCENA, como Líde1 
-Esclarecimentos a propósito de recente pronuncia· 
menta do Senador Roberto Saturnino e de notas do 
Governador Leonel Brizola, sobre discriininação que 
estaria ocorrendo contra o Estado do Rio de Janeiro 
em projetas de interesse -dãquele Estado no BNDES. 

1.2.5- Requerimento 

N'l' 389(85, de autoria do Sr. Senador Hélio GueiM 
ros, solicitando dispensa de interstício e prévia distriM 
bufção de avulsos para o Projeto de Resolução n" 
107/85, a fim de que figure na Ordem do Dia da sesM 
são seguinte. Aprovado. 

1.2.6 - ComunJcaçio da Presidência 

Convocação de sessão extraordinária a realizar-se 
hoje, às 18 horas e 30 minutos, com OrdCm do Dia 
que designa. 

1.3-0RDEM DO DIA 
- Projeto de Lei do Senado n"' 267/83, que dispõe 

sobre a não aplicação dos regulamentos disciplinares 
das Forças Armadas aos casos que especifica. Vo
tação adiada por falta de quorum, após usarem da pa
lavra os Srs. Hamar Franco e Helvídio Nunes. 

--Projeto de Lei da Câmara n'l' 53/77 (n'l' 227/75, 
na Casa de origem), que dispõe sobre condições a obM 
serv·ar na renóvãçã'o de contratos de atletas profissioM 
nais, e dá outras providências. Votaçilo adiada por 
falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n'l'4lf85 (n94.916f85, 
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presiden-
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te da República, que altera a estrutura da categoria 
funcional de Geógrafo, do Grupo-Outras AtiVidades 
de Nível Superior, e dá outras providênciaS. VOtaÇio 
adiada por falta de quorum. 

- Projeto de_ Lei da Câmara nl' 56/85 {n~' 4.975/85, 
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor PreSiden
te da República, que altera a estrutura da categoria 
funcional de Sociólogo, do Grupo-Outras AtiVidadeS 
de Nível Superior, e _dá outras providências:Votaçilo 
adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n~'6lf85 (n~>4,985f85, 
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presiden
te da República, que fixa os valores de retribuição 
das categorias funcionais de Zootecnista e Terapeuta 
Ocupacional, do Grupo-Outras Atividades de Nível 
Superior a que se refere a Lei n~> 6.550, de 5 de julho 
de 1978, e dá outras providências. Votação adiada 
por falta de quorum. 

- Projeto de Resolução nl' 100/85, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Joviãnia (00), a elevii Ciii
Cr$ 33.712.590 (trinta -e três milhões, setecentos e 
doze mil e quinhentos e noventa cruzeiros), o m-on.;
tante de sua dívida consolidada. Votação adiada por 
falta de quorum. 

- Projeto de Resolução nl' 101/85, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Aurora do Norte (GO), a 
elevarem Cr$ 141.371.509 (cento e quarenta e um mi
lhões, trezentos e setenta e um mil, quinhentos e nove 
cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. 
Votaçilo adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Resolução n"' 102/85, que auiõriZa a
Prefeitura Municipal de Piracicaba (SP) a elevar em 
Cr$ l0.720.200.000 (dez bilhões, setecentos e vinte 
milhões, duzentos mil cruzeiros), o montante de sua 
dívida consolidada. Votaçilo adiada por falta de quo
rum. 

- Projeto de Resolução n"' 103/85, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Lages (SC) a elevar em Cr$ 
I 16.937.338 (cento e dezesseis milhões, novecentos e 
trinta e sete mil, trezentos c trinta e oito cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada. Votaçio adiada 
por falta de quorum. 

- Projeto de Resolução n'~ 104/85, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Araras (SP), a elevar em Cr$ 
7.95-2..802.000 (sete bilhões, novecentos e cinqilenta e 
dois milhões, oitocentos_ e dois mil cruzeiros), o mon
tante de sua dívida consolidada. Votação adiada por 
falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n~' 106/85, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Arenápolis (Mn a elevar em 
Cr$ 897.577.690 (oitocentoS e noventa e sete milhões, 
quinhentos e setenta e sete mil, seiscentos e noventa 
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cruzeiros),_ o montante de sua dívida consolidada. 
Vota_ç_àÓ ~diada por falta de quOrum. 

- PTO]eto de Lei do Senado n9 143/83, que assegu
ra os beneficies da políti-ca salarial aos servidores 
públicos sujeitos ao regime da Consolidação das Leis 
do TrahalfiO.DeChirada prejudicada. -Ao ArqUivo. 

1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia 

SENADOR NELSON CARNEIRO ~ssembléia 
Nacional Constituinte. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Comen:-
tários à proposta orçamentária para o exercício fi
nanceiro de l986.'Requerimento de informa.ções que 
formulará junto à Mesa, de indagações sobre o as
suilfõ retfodtado. 

SENADOR NIVALDO MACHADO- Sugestões 
apresentadas por ocasião da 2' Convenção Nacional 
dos Empresários de Transportes Rodoviários de car
ga. 

SENADOR A MERICO DE SOUZA- Repercus
são da fala do Senhor Presidente da República, na 
40~_ Assembléia Geral da ONU. 

SENil DOR CAR-LOS L-YRA- Artigo da Revista 
Financial Time, intitulado O Quebra Cabeça do Dé
bito e as Relações Comerciais. 

SENADOR ODAC/R SOARES-Cafêndadein
fortl)açõ~s sobre a indústria de material bélico brasi

-- -Ieiro. 

SENADOR NELSON CARNEIRO - Apelo as 
autoridades competentes, no sentido de que seja ins
talado no Rio de Janeiro, o Laboratório Nacional de 
Radiação Cincroton. 

SENADOR ITAMAR FRANCO - Defesa da 
apreciação pela Câmara dos Deputados, de Projeto 
de_ Lei n"' 147/82, de autoria de S. Ex• 

SENADOR HELVlDIO NUNES- 949 aniver
sário do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. 

SENADOR ÁLVARO D/AS-Observaçõessobre 
u construção da Usina Hidrelétrica de Rosana, na di
visa dos Estados do Paraná e São Paulo. 

SENADOR HERÁCLITO ROLLEMBERG -
Apelo às autoridades federais, no sentido de que seja 
reaüvado o Programa de Re~tauraç_ão d~ Cidades_ 
Históricas dO Nordeste, obje_tivando o desenvolvi
mento do turismo na região. 

SENADOR MARTINS FILHO- Tratamento di
ferenciado dado aos funcionários do Banco Nacional 
de Crédito Cooperativo - BNCC, no concernente 
ao reajuste salarial concedido aos bancários. 

SENADOR ALFREDO CAMPOS- Dia Nacio
nal do Vereador. 

1.3.2 - Designação da Ordem do Dia da próxima 
sesSão 

1.4- ENCERRAMENTO 

2-ATA DA 190• SESSÃO, EM 3 DE OU
TUBRO DE 1985 

2.1-ABERTURA 

-2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1 -Leitura de projetos 

- Projeto de Lei do Senado nl' 292/85, de aut9ria 
do Sr. Senador Milton Cabral, que dispõe sobre a 
participação_ de militares inativos em atividade 
político-partldâria. 

-Projeto de Lei do Senado n~> 293/85, de autoria 
-do Sr. Senador Cid Sampaio, qr.ie cria o Instituto 
Nordestino de Tecnologia e Ciência- INTC, vincu
lado ao Ministério da Ciência e Tecnologia e dá ou
tras providências. 

-Projeto de Lei do Senado n"' 294/85, de autoria 
do Sr. Senador Mário Maia, que cOncede pensão 
provisória ãs viúvas dos funcionários civis, até o rece
bimento da definitiva. 

-Projeto de Lei do Senado nl' 295/85, de autoria 
do Sr. Senador Mário Maia, que equipara os serVido
res aposentados por tempo de serviço aos inativos 
por incapacidade físíca. 

2.2.2 - Comunicação da Presidência 
- Designação de Srs. Senadores para comporem a 

Delegação Brasileira à Assembléia Extraordinária do 
Parlamento Latino· Americano, a realizar-se em Pun
ta del Leste. Uruguai. 

2.2.3_ --Comunicações 

- De Srs. · SeTiadores que se ausentarão do Pafs. 

2.3- ORDEM DO DIA 

-Projeto de Lei da Câmara n~' 80J85, qUe_cancela 
penas impostas ao ex-Presidente João Goulart, deter
mina a devOlução das condecorações nacionais que 
lhe foram retiradas, bem como a sua reinclusão nos 
quadros das respectivas ordens dos quais tenha sido 
excluído. Aprovado, à sanção. 
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- Projeto de Resolução n~' 97 /85~ que suspendei a 
execução da letra h, do item I, do art. l~', da Lei n~' 
5.384, de 27 de_dezembro de 1966, do Rio Grande do 
Sul, declarada inconstitucional pelo Supremo Tribu
nal Federal. Aprovado, à ComiSsão de Redação. 

-Projeto de Resolução n~' 107/85, que autoriza o 
Estado de Mato Grosso do Sul a elevar em Cr$ 
19.655.865.420 (dezenove bilhões, seiscentos e __ cin
qUenta e cinco milhões, oitocentos e sessenta e cinco 
mil, quatrocentos e vinte cruzeiros) o moritante de 
sua dívida consolidada. Aprovado, à Comissão de 
Redação. 

-Projeto de Lei do Senado n"' 62/81, qiie dispõe 
sobre a cobrança de contas de energia elêtrica, ãgua, 
gãs e telefone, pelas empresas concessionárias de ser
viços públicos, e dâ outras providências. Aprovado; à 
ComlsS:ã.o de Redaçã.o. 

....,.. Projeto de Lei do ~enado n~" __ 233)81, Que- fixa 
percentual míninio para -aplicaÇões em educação pe
las empresas em que o Estado tem participação acio
nâria majoritária. Aprovado, em 211 turnO. A Comis
são de Redação. 

2.3.1 -Matéria apreciada após a Ordem do Dia 

-Redação final do Projeto de Resolução n\' 107/85, 
constante do terceiro item da Ordem do Dia. Aprova
da, nos termos do Requerimento n~' 391/85. Ã pro
mulgação. 

2.3.2 :.._ Discursos após a Ordem do Dia 

SENADOR JUTAHY MAGALHAES- Corres
pondência recebida do Ministro Carlos Sarit' Anna, 
da Saúde, na qual enfatiza as prioridades do Gover
no na- ãrea -social. - -

SENADOR NELSON CARNEIRO - Discurso -
proferido pelo Dr. Aloyzio Novis, na sessão solene 
do Conselho Estadual de Cultura do Estado da 
Bahia, pela passagem do centenário de nascimento de 
seu pai. 

SENADOR RAiMUNDO PARENTE- Pressão 
que estaria sendo exercida pelo Governador do Esta
do do Amazonas contra a Assembl,éia Legislativa da
quele Estado. 

2.3.3 - Designaçil.o da Ordem do Dia da próxima 
sessão 

2.4- ENCERRAMENTO 

;; -DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SES
SÃO ANTERIOR 

- Do Sr. Octávio Cardoso, José Lins e Itamar 
Franco. proferidos na sessão de 2-10-85: 

4-SECRETARIA GERAL DA MESA 

....._ Reseryha das matérias apreciadas de J9 a 30-9-85 

5-PORTARIA DO SR. DIRETOR-GERAL 

No65.de 1985~ 

6- CONSELHO DE SUPERVISÃO DO PRO, 
DASEN 

Ata da 61• Reunião do Conselho de Supervisão 

7- MESA DIRETORA 

8- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTI
DOS 

9- COMPoSIÇÃO . DAS COMISSOES PER
MANENTES 

Ata da 189'~- Sessão, em 3 de outubro de 1985 
3' Sessão Legislativa Ordinária, da 47' Legislatura~ 

Presidê'ncia dos Srs. José Fragelli e Mário Maia 

ÀS 14 HORAS E 30 MiNUTOS. ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Mário Maia - Fábio Lucena_- Aloysio Chaves -
Gabriel Hermes- Hélio Guçiros-_ Alexandre Costa
João Castelo- Américo de SouZa- Alberto Silva_
Helvídio Nunes- João Lobo~ Cesar Cais- Josê Lins 
- Virgílio Távora --=- Moacyr D_uarte- Maitihs. --pífflo~ -- -
- Humberto Lucena - Marcondes Gadelha- Milton 
Cabral- Aderbai_Jurema- Cid Sampaio- Nivald_o 
Machado- Heráclito Rollemberg- Jutahy Magalhães 
- Lomanto Júnior~ Luiz Viana- João Calmon
José lgnácio Ferreira ----: Nelson Carneiro - Itamar 
Franco- Murilo Badaró- Benedito Ferreira- Henw 
rique Santillo_- Roberto Campos- José Fragelli -
Álvaro Dias - Enéas Faria - Carlos Chiarelli- Alci
des Saldanha - OctaVio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de40 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. }9-SeCretário irá proceder à leitura do Expedien

te. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 
PARECERES 

N•s 776 e 777, de 1985 

PARECER. No 776, DE 1985 

Da Comissilo de Economia sobre a Mensagem nl' 
112, de 1985 (n9 271/85, na origem), do Senhor Pre
sidente da República, submetendo à. aprovação do Se
nado Federal proposta para que seja autorizado o Go
verno do Estado do Rio de Janeiro a elevar, tempora
riamente, em Cr$ 78.117.802.912 (setenta e oito bi
lhões, cento e dezessete milhões, oitocentos e dGis mil, 
novecentos e doze cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada interna. 

Relator: Senador Mário Maia 
Com a Mensagem n"' I i 2/85, o Senhor Presidente da 

Repúblie<.! submete à deliberação do Senado Federal 

pleito do Governo do Estado do Rio de Janeiro que ob
jetiVa registrar uma emissão de Obrigações do Tesouro 
do Estado do Rio de Janeiro, Tipo Reajustável 
ÇOR~RJY, nas_ segl_!intes condições: 

P=o J u R o -s 

= PE?.ICDI~$ 

!E PJG,.~:IO 

Saros 13\ a.a. senestra1 

a) quantidade: 3_.533.070_-0RTRJ, equivalentes, ao v a· 
lor nominal reajustado para o mês dedezembro/84 (Cr$ 
22.,110.46). a Cr$ 78.117.802.912; 

b) características dos títulos: 

0:;,_~ =.IIli\!E 'tT.l-SR..zçJ'D oos 
!D~ c:::31"'?..CZI.!XE 

Cll (2) 

nei'.!XÜ :P 010.702 a 

lie 040.000 

(1) - iõênt:ica i <las Cbrlgot;iies de 'l"escul:D Na:ia>ol -
Ti!"' """justãvd (a<!N)' 

"(2) = p--... lJO portado::: 
~ "" rç:;;inativo en3ossãvel 

c) ·cromograma de colocação e vencimento: 

Colocação Vencimento Quantidade 

ABR/85 AG0/88 847.670 
ABR/85 SET/88 600.000 
ABR/85 OUT/88 600.000 
ABR/85 NOV/88 885.400 
ABR/85 DEZ/88 600.000 

Total 3.533.070 

Obs.: a serem colocadas com prazo de_corrido da data de emissão. 

d) Forma de colocação: através de ofertas públicas, 
nos tt.'mlos da Resolução n\1565, de 20-9-79, deste Banco 
Central: 

e) autorização legislativa: Lei n9 812, de 20-12-84 
(Lei dos MeioS). 

O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo 
encaminhamento do pedido, lastreado em voto favorável 
do Banco Central do Brasil, segundo o qual "a margem 
de poupança real do aludido Estado, para o ano em cur
so (Cr$ 993.943,9 milhões), mostra-se superior ao maior 

dispêndio (CrS 898.077,4 milhões) que a sua dívida con
solidada interna (íntralimite + extralimite) apresentará" 
(exercício de 1985) após a realização da emissão e colo
cação de títulos ora proposta. 

Relativamente ao plano de aplicuçào dos recursos a 
Secretaria de Planejamento da Presidência da República 
(SEPLANfPR) manifestou-se favoralmente à pretensão 
do Estado do Rio de Janeiro, 

Ante o exposto, acolhemos a Mensagem nos termos 
do seguinte 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO No !09, DE 1985 

Autoriza o Estado do Rio de Janeiro a elevar, tem
porariamente, em Cr$ 78.117.802.912 (setenta e oito 
bilhões, cento e dezessete milhões, oitocentos e dois 
mil, novecentos e doze cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolldada interna. 

O Senado Federal _r~olve: 

Art. 1Y ~o Estado do R_io de Janeiro autorizado a 
elevar, temporariamente, o parâmetro do item III do art. 
21' da Resolução nY 62, de vinte~ oito de.outubro de mP 
novecentos e setenta e cinco com as alterações da Reso
lução n~' 93, de onze d~ outub_rg ~e mil tiovec~:ntos e_ ~e
tenta e seis, ambas do Senado Federal, de modO a p"e!fl!_i-
tir o registro de uma emissüo de 3.533.070 Obrigações do_ 
Tesouro do Estudo do Rio de Janeiro......;.. Tipo Reajustá
vel (ORTRJ), equivalente a Cr$ 78.117.802.912 (setenta 
e oito bilhões. cento e dezessete milhões, oitocerttos e 
dois mil, novecentos e doze cruzeiros) considerado o v a~ 
lor nominal do título de Cr$ 22.110,46 vigente em de
zembro de !984, destinado ao pagamento de compromis
sos da Companhia do-MetropolifanO do Rio deJaneir'?, 
vencidos em 1984, obedecidas as condições adn11tidãs--
pelo Banco Centra.! do. Brasil n_o .rc;:wectiv_o p_r9~so._:_ __ _ 

Art. 2Y Esta resolução entra em. vigor na. data de sua __ 
publicuçilo. 

Sala dus Comissões, em 19 de setembro de 1985. -Se-
vero Gomes, Presidente, eventual - Mário Maia, Rela
tor - Lenoir Vargas- José Lins- Américo de Souza 
- Fábio Lucena. 

PARECER N• 777, DE 1985 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o 
Projeto de Resolução n'1109, de 1985, de Comissão de 
Economia, que "autoriza o Governo do Estado do 
Rio de Janeiro a elevar, temporariamente, em Cr$ 
78.1I7.802.912 (setenta e oito bilhões, cento e dezes
sete milhões, oitocentos e dois mil e novecentos e doze 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada inter
na-

Relator: Senador Nelson Carneiro 

O Governo do Estado do Rio d~ Janeiro_ requ_er auto_-__:.._ 
rização do""Senado Federal para elevar, temporariamen--
te, o montante de sua dívida consolidada interna em CrS _ 
78.117.802.912 (setenta e oito bilhões, cento de deZesset~::
milhões, oitocentos e dois mil, novecentos e doze cruzei
ros) de modo a permitir o registro de uma emissão de 

da COnstituição, 6 Senhor Presidente do Supremo Tribu
nal Federal remet~l! ao Senado cópias do acórdão e do 
ex trato da ata relativos à Açào Penal nY 276-0, do Distri
to Federal. -Do acórdão, consta a decisão da Suprema 
Corte que, por unanimidade declarou "a inconstitucio
nalidade do a_rt. I Y da Resolução nY 13, de 4 de m~io de 
1983, da Câmara dos Deputados, na parte em que deli
berou sustar o processo criminal em curso no STF, con
tia o ex:DC~putado Domingos Antônio de Freitas Diniz 
Neto". Informa o Senhor Presidente da Egrégia Corte 
que o acórdão foi publicado e transitou em julgad9. 

-2. O art. !9 da Resolução nY 13, de 1983, da Câmara 
---d_os---Deputados, têm a seguinte redação: 

~~--1 .. FiC--arri SUstâdOS, -nos têrmoo- do att. 32, § JY- da 
:"CõnsfífUTÇã_õ'F~Cfeial, os_processos_em curso peran

te -((SUpremo ·Tribunal Federal contra os Deputa
dos João Orlando Duarte da Cunha e Theodoríco 
-de Assis-Ferraço, d<ipreserite Legislatura, e DomÍn
gos Antônio Freitas Diniz Neto e Gérson Camata, 
éhtLegislãiUra anterior." 

3. No relatório do acórdão, consta que foram ouvi
_dos o representante do Ministério Público e o réu. O pri
meiro sustentou a inaplicabilidade do§ 3Y do art. 32 a ex
Deputado; já o réu defendeu o ponto de vista oposto. 

4. -AColhe-ridO a quota: ao Ministério Público, aO-tfe
clarar inConstitucional o art. 19 da Resolução nY 13, de 
1983~ da Câmara dos DeputadOs, na parte-em que deli
berou sustar o processo criminal _em_curso, contra o ex
Deputado Domingos A-ntônio de Freitas Diniz Neto, o _ 
Supremo Tribunal Federal entendeu que a_ facl.lldade a 
que alude o§ JY do art. J2 da ConstituiÇão não se aplica a 
ex-:. DeputadoS, "PorQuanto, -dizendo ele respeito a imu
nidade de natureza processual, é - por sua pr6p.ria 
índole- provisória e se destina a defender o regular fun
cionamento do exercício de seu manda~o,_ como, aliás, 
deflui do disposto no§ }9 do mesmo disposto c-onstitu~ 
cio nu!''. 

5. D:::l acórdão, constwn as assinaturas dos onze 
membros da Suprema Corte. A decisão foi unânime e O 
acórdão foi publicado no Diário da Justiça de II de no
vembro de 1983, tendo à êpoca da remessa doOffcio "S" 
n~ 31, de 1983, já tramitado em julgado. 

-6--:--No·s-teiTnôS-ao-- i1iin --vn do art. 42 da Consti
JJ,ti_çy~,_~o___m,Ret~ aº ~e~ado Federal "suspender a exe
~ÜÇãõ_: no_ íÇ.élo otiêtti partê;ae lei ou decreto declarados ~ 
iiicôriStitu.ç:Tõ!'J~<:!i(Qor_ decisão definitva do Su(?remo Tri-
bunal Federal". - - -

3.533.070 ORTRJ, considerado o valor t;tominal do títu- ---~"Lei", no dispositivo transcrito, tem o sentido __ amplo 
lo de Cr$ 22.110,46 vigente em dez/84. --- de norma jurídica e não o restrito de regra votada pelo 

A Comissão de Economia opinou favoravelmen~e à Congresso e sancionada pelo Presidente da República 
pretensão d.o _El;tq.do do Rio de Janeiro, oferecendÕ -0 - (urt. 43). O termo "Lei" abrange qualquer das modalida-
competente projeto de resolução. --------- dcs da normajurídiça de que trata o art. 46, referente ao 

A operação está autorizada pela Lei nY 812, de 20-12- processo legislativo, iilclusive. pois, as resoluções do 
84 (Lei dos Meios). Congresso, de qualquer de suas Casas ou dos Tribunais. 

Nada a opor assim, à aprovação do referido projeto de -
resolução, quanto à constitucionalidade, juridicidade e PelO exposto, em obediência ao disposto n-a Consti-
bou técnica legislativa. tuição federal (art. 42, VIl) e no Regimento Interno des-

E: 
0 

parecer, s.m.j. _ ta Casa (art. tOO, II), apresento o seguinte: 
Sala das Comissões, em 2 de-outubro de 19.85.- José _____ _ 

Ignácio Ferreira, Presidente- Nelson Carneiro, Relator 
-Raimundo Parente- Helvídio Nunes- Aderbal Jure
ma - Hélio Gueiros - Octavio Cardoso - Odacir Soa-
res. 

PARECER 
N• 778, de 1985 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o 
Oficio "S" nY 31, de 1983 (Oficio nY 97-P/MC, de 
1983, na origem), udo Senhor Presidente do Suprerilõ 
Tribmal Fedem!, encaminhando ao Senado Federal 
cópia do acórdlo proferido pelo STF, nos autos da 
Ação Penal n9 276-0, do Distrito Federal, o qual de
clarou a incoostitucionalidade do art. 19 da Resolução 
nl' 13, de 4 de maio de 1983, da Câmara dos Deputa
dos, na parte que deliberou sustar o processo crimi
nal, em curso no STF 9 contra o ex· Deputado Domin
gos Antônio de Freitas Dinlz Net_o91

• 

Relator: Senador Alfredo Campos 

Com o Ofício "S" nY 31, de 1983 (Ofício nY-97-P/MC, 
de 1983), e para os fins previSTos no item VII do art. 42 

PROJETO DE RESÜÜJÇÃO No 110: DE i98S 

Suspende a execuçilo do art. JY da Resolução n9 13, 
de 4 de maio de 1983, da Câmara dos Deputados, na 
parte em que deliberou sustar o processo criminal con

tra-o ex-Deputado Domingos Antônio de Freitas Di
niz Neto. 

O Senado Federal resolve: 
Ariigo- CiiliCo. ~_suspensa, por inconstit-ucionalidade, 

nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal 
Federal, proferida em Sessão Plenària de 8 de agosto de 
!983, nos autos d_a_Ação Penal n~' 276-0 do Distiito Fede
rui, a execução do _art, IY da Resolução nY 13, de 4 de 
maio de 1983, da Câmara dos Deputados na parte errt 
que deliberou sustar o processo criminal, contra o ex
Deputado Domingos Antônio de Freitas- Diniz Neto. 

Sulu das Comissões, em 2 de outubro de 1985. -José 
lgnácio Ferreira, Presidente -Alfredo Campos, Relator 
- Odacir Soares - Hélio Gueiros - Américo de Souza 

. --Nelson Carneiro- Moacyr Duarte- Nivaldo Macha-do.- ---- -----

Outubro de 1985 

PARECERES 
N•s 779 e 780, de 1985 

Sobre o Projeto de lei do Senado n9 281, de 1983, 
que ''dá nova redação ao art. 59 da Lei nY 6.045, de 15 
de maio de 1974". 

PARECER N• 779, DE 1985 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Martins Filho 

Objetiva a presente proposição, de autoria, do Sçnador 
Henrique Santillo, mod_ificar ·a redação do art, 59 da Lei 
n9 6.045, de_ IS de maio de 1974. 

2.- -A altera_çãQ proposta se consubstancia no art. 501 
da_ referida lei, o qual passaria a ter a seguinte redação: 

Art. 5~ .. --0 Banç:Q Central do ~ra~il se,râ ~dministrado 
por um Presidente e seis Diretores, nomead9s pelo Presi~ 
dente da República, apôs aprovação do_ Senado Federal, 
escolhidos enJre brasileirQs de ilibada reputação e no
tórra capacída:âe em 'assUntos económico-financeiros, 
s'eridO derriissíveis aà. nuttpn. 

3.- Em sua bem formUlada argumentação, afirma o 
autor que o Congresso Nacional deve influir cadã. vez 
mais diretamente nas decisões econômicas do País. 

4. O super Poder do __ Executivo, diz o representante 
do Estudo de Goiãs, mediante o esvaziamento do Legis-_ 
lativo e <!fl__J~_di~iário, comprometeu seriamente as b_ases 
institucionais do-BrãsiT:-- Finaliza- o autor asseverando 
que, em resposta ao autoritarismo ainda vigente, cabe 
defender a participação do Poder Legislativo nas discus
sões, na fj.scalização, no controle e na apresentação de 
sugestões, que contribuam para que o Pals, a política, a 
ec_onomia- ·e a sociedade sejam r~gidas por princípios 
mais legítimos e mais justos. 

5. O princípio da separação de poder~ teve suas raí
zes na filosofiil grega e revestiu-sede feição orgânica com 
Locke e, especialmente, com Montesquieu. Embora a se
paração rígida da Revolução Francesa não maís exista, a 
verdade é que, temperada e adaptada à evolução política 
e tecnológica, ela subsiste na quase totalidade dos Esta
dos democráticos e constitui uma das características do 
chamado Estado de Direito. 

6. Não se pOde, tOdavia, obscurecer o 'l"enômeno do 
avassalador desenvolvimento do Poder Executivo, neste 
século, mormente após a Segunda Guerra Mundial. 
Sõbi'e a matéria, -Preleciona o conceituado Maurice Du
Vi!t!'fér quê .. o-desenvolvimento do Executivo e a perda 
de substância do Parlamento constituem a difere-nça 
mais visível entre a organização da tecnodemocracia de 
hoje e a democracia liberal de ontem". 

7. Dentro dessa perspectiva, faz o Professor Diogo 
de Figueiredo a seguinte asserção: 

.. Uma das características importantes neste fim 
de sêculo é a tendência a situar o Poder Legislativo 
não como órgão elaborador das leis, mas como fis

- cu! político de sua conveniência e oportunidade, 
perdendo o monopólio da legislação para ficar com 
o da polftica legislativa." 

8. um-dos riléiO:r de se exercer essa fiscalização, a 
meu ver, consiste na exigê~cia constitucional ou legal de 
aprovação prévia por parte do Legislativo de certos atos 
de competência do Poder Executivo. A medida proposta, 
portanto, insere-se no espírito e na sistemática preconi
zada pelo moderno constitucionalismo. 

Por todo o exposto, julgo a proposição merecedora do 
acolhimento desta douta Comissão, acrescentando-se
lhe a seguinte: 

EMENDA No I - CCJ 

A ementado Projeto de Lei do Seriado nY 281, de 1983, 
passa a ter a seguinte redação: 

"'Estabelece que o Presidente e os Diretores do 
Banco Central serão nomeados pelo Presidente da 

_ República, após aprovação do Senado Federal." 

Sa1a.dus Comissões, 25 de junho de 1985.- José Ig~á
cio Ferreira, Presidente- Hélio Cueiros, Relator- Ni- -
valdo Machado (vencido) -Nelson Carneiro (vencido) 
- Luiz Cavalcante - Henrique Santillo - Raimundo 
Parente - Jutahy Magalhães - Octávio Cardoso, 
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PARECER N' 780, DE 1985 
Da Comissão de Serviço Público Civil 

Relator: Senador Jutahy Magalhães 

De iniciativa do Excelentíssimo SenadOr HCririque 
Santillo vem a esta ComisSão o preseilte projeto de lei 
que objetiva dar ao Senado Federal a prerrogativa de 
aprovar os nomes do Presidente e Diretores do Banco 
Central, antes de serem nomeados pelo Presidente da 
República. 

A proposição foi merecedora de acolhimento pela 
douta Comissão de Constituição e Justiça, que, oportu
namente, modificou-lhe a ementa, ficando a mesma mais 
objetiva com relação à real finalidade deste projeto de 
lei. 

Na sua justificativa o autor afir_ma estar defendendo a 
participação do Poder Legislativo de influir mais direta
mente nas decisões econômicas do País, apresentando 
sugestões, fiscalizando a execução da política ecopômi
ca, provocando_ discussão, para que a economia e aso
ciedade, sejam regidas por princípios mais legítirriOs e 
mais justos. 

Não temos dúvidas quanto à validade dos argumentos 
apresentados pelo autor. O Poder Legislativo n~o pode 
mais -ficar -redUZido a rili:foassistente passivo do que 
acontece com a economia do País. A aprovação dos no
mes dos principais dirigentes do ~~nco Cen~ral contri
buirá mui to para reverter este processo e o próprio Piesi
dente da República aliviará seu enCã.rgõ, dividindo com 
os Senadores tão grande responsabilidade. 

Somos, portanto, no âmbito desta Comíssão, pela 
aprovação do presente projeto de lei, da mesma forma 
em que foi aprovado na CCJ. 

Sala das Comissões, 2 de outubro de 1985. --Alfredo 
Campos, Presidente - Jutahy Magalhães, Relator -
Fábio Lucena - Virgílio Távora. 

PARECER 
N• 781, de 1985 

Da Comíssão de- ServiçO Público- Óvi1, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara, n9 68, de 1985, (n9 2.043-
B, de 1·983, na origem), que "atribui vantagens aos 
ocupantes de cargos ou funções em comissões"~ 

Relator: Senador Jut"ahy Magalhães 

De iniciativa do ilustre Deputado Nflson Gibson, vem 
a exame desta Comíss'ão projeto de lei atribuindo vanta
gens aos ocupantes de cargos ou funções em comissão. 

Justificando a proposição, seu ilustre Autor esclarece 
que a presente iniciativa íntenta atribu_ir as mesmas van-_ 
tagens previstas no§ 59 do art. 178 do Estatuto dos Fun
cionârios Públi'cos CiVis da União para funcionáríos in
terinos, figura esta, hoje inexistente no serviço público, 
aos ocupantes de cargos ou funções comissionadas, cuja 
situação no serviço póblico é semelhante à dos antigos 
interinos. 

Assim, a proposição dá nova red~ão ao§ 59, do art. 
178 da Lei n9 1.711, de 28 de o_utubro de 1952, Estatuto 
dos Funcionários Públicos Civis da União, a fim de per
mitir aos ocupantes de cargos ou funções comissionadas, 
aposentadoria com os proventos integrais quando inva_li
dadas por acidente em serviço, por moléstia profissional 
ou em decorrência de tuberculose ativa, alienação men~ 
tal, neoplasia maJigna, cegueira p0st6rior aO ingresso no 
serviço público, hanseníase, cardiopatia grã.Ve, doença 
de Parkinson, paralisia irreversível e incapacidade, es~ 
pondiloartrose anquífosante,~~nefropatia grave, estados 
avançados da doença de Paget (Osteíte deformante) ou 
outra moléstia que a lei indicar com base nas conclusões 
da medicina especializada. . 

A redaçãO anterior do § 59 estendía o dispoSto' nO art. 
178 do Estatuto dos Funcionários Públícos Civis ao" fun
cionário interino, que hoje em dia, é figura extinta, exis
tindo, isso sim; os ocupantes de cargos ou funções comis
sionados, que têm as mesmas caracterfsticas- dos antigos 
interinos, vez que exercendo o cirgo em carâter transi
tório, precário, não tendo ganmti~ de estabilidade, per
manecia o funcionário interino à mercê da autoridade 
que nomeou, podendo, de um momento para o outro ser 
demitido pela própria autOridaae oU_- por autoridade :;o 

ela superior hierarquicamente. 
A iniciativa, tendo em vista a conceituação análoga de 

cargos em comissão interi.nos, pretende que funcionário 
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coniissionado, exercendo suas funções em condições 
idêntiCas ao interino p<lsse a ser beneficiado Com a-s van
tagens que o Estatuto conferiã a-eleS. 

Pelo exposto, somos, no âmbito desta Comissão, pela 
sua aprovação. 

Sala das Coritissões, em 2 de outubro de 1985.- AI· 
fredo Campos, Presidente --Jutahy Magalhães, Relator 
- Fábio Lucena --Virgílio Távora. 

PARECER 
N• 782, de 1985 

D~ Co~~o de Serviço PúbliCo C~'!'il, -so~re o 
Projeto de Lei da Câmala o"' 1Ü4, de 1985 (n9 3.138-

-B, de 1984 na Casa de origem), que "dá nOVJl redação 
ao art._ 99 4a_l.ei_ n11 6.99~, de 7 !fe junho de 1982, que 
dispõe sobre a requisição de servidores públicos pela 

~=--:Justiça El~ito(al_''. 

Relator: Sep._ad_or A!banq Fran~ 

De -autoria do- ilustre Deputad-o R.uben Figueiró, o 
projeto de lei em epígrafe objetiva toHiar inais explí~ita a 
situação dos funcíonários públicos federais colocados à 

_.disposição da Justiça Eleitoral, no que tange aos seus di-
reitos. 

A atual redação do dispositivo em apreço assim reza:· 

"Art. 99 -O -serVid_o_r -requisitadO pai-a o serViço 
eleitoral conservará os direitos e vantagens inerentes 
ao exercício de seu cargo ou emprego." 

A_. redação do artigo que se pretende emendar, por si 
só, __ talvez não enseja'sse dúvidas sobre a amplitude e 
compree-nsão dos direitos a serem preservados. 

Acontece, porém, que as leis que regulam a progressão 
e·aascensão funcional rem· suas exigências, Seus mean
dros, pequenos detalhes a que se apegam administrado~ 
res menos avisados para tolherem esses direitos, esqueci~ 
dos de que os serviços prestados à Justiça Eleitoral são 
considerados de natureza relevante.. 

_O pr_qje_to I:Jlereçeu acothida ~m todas as Comissões in
teressadas da Câmara dos Deputados, inclusive a: de 
CÕQ_stitt,tição e Justiça, sem se falai nó pronunciamento 
da Comissão de ServÍ9J Público. 

Nesta Casa, a proposição teve encaminhamento direto 
para esta Comissão. 

Não vislumbrami;)S na r_edação propos_!a eivª __ alguma 
de_ afr.oOia_ao& pOSt~fã"dõS que informam a vida da labo
ri'?Sa classe~~ servidores públicos. P~lo contr~rio, nel~ 
encontramºs O 06jç!j_y_Q 41Ui_eji_rm_ar -~!Da posiçã_o de_ ela~ 
~~ Co.m ~~lação à _12!eservaçã~ dos d~itos_d<!_queles que 
tão despr_endidamente _ C~?ia~oram cor::n nossa _até certo 

~ e1?nto relegad§-JUs-tíÇii Eiiltoral~--- =- ~--
~nte o '?'POSto, somos pela ~provação do P!Ojeto, por 

julgá.:JO Cõnviniente -e-õPortuno. -
"SUJa-áas------u>míssO~eS; em--2 de outubrO de 19-85.- AI· 

fi-edo Caii:tpos, Presidente.:...:. Albano Franco, Relator.:.... 
Fãl!_io Luc~ a -_ J~ta~_r ~~-g~_hàes_-:-: Virgíli~ .Távora. 

PARECERES 
- N•s 783 e 784, de 1985 

Sobre o Projeto de-Lei da Câmara n9 97, de 1985 
(n9 1.698-B, de 1983, na Casa de origem), que "dis
põe sobre a validação de cursos superiores não reco-
nhecidos". 

PARECER N9 783, DE 1985 
D~ Comissão de ConstituiçÃo "e Justiça 

Relator: Senador Américo de Souza 

p~ ª-'L!.to.rjª-..-º.0 IJQ.9_(e Deputado Marcelo Unhares, o 
projeto de lei em epfgrafe objetiva regularizar a situãção 

_dos _portadQres de diplomas de cursos superiores que, 
embora autorizados a funCionar:. não foiam reconhec:i
dos devídamente pelos órgãos competentes do G0-v~rrio. 

M i.iftós d_esses _çursOs, chamados livres, funcioilàndo 
embora __ _ID::_m.aneirª- precária, esineravam-se no preparo · 
dos profu-ªiO_m!íLqye _&r!ri.ª-.v~MP, qs quais, infelizmente, 
veriain seus diplomas e seus esforços se revelarem inó
C_1.!ºª-,_por não s_~em_tt;ÇQD_b_eçi:Qo~_._ Ql!ª-S~_s_~mpre por des
cumprimento de formalidades e exigências que não ca
bi~_m _ao_s _in.t~;.r:~qru; __ cumprir_ern. 

CCfffii? s?lienta _o doJ.!.tO_ prop_Onente, .. há hoje casos 
pendentes de ex-alunos que concluíram seus cursos há 
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cerca de meio século que possam exercer normalmente 
sua profissão". 

Divers-as tentativas foram feitas; -como bem hisiOrla o . 
ilustre Autor da proposição, sem êxito, r:normente depois 
que inuitas portas se fecharam à expressão das aspi
rações- populares. 

O projeto de lei tramitou pelas Comissões de Consti
tuição e Justiça e de Educação e Cultura da Câmara dos 
Deputados, das quais obteve a necessária aprovação sob 
a form-a de substitutivo, 

Conforme as normas regimentais (art. 100, III, b, do 
RI), cabe-nos tão-somente emitir parecer sobre o mérito 
da proposição, nos termos do substitutivo aprovado pela 
Comissão que a examinou sob esse aspecto, no caso a de 
Educação e Cultura da Câmara. 

Por conseguinte, nada ten-do a objetar sobre a trami
tação do Projeto .de Lei n9 97, de 1985 (n9 1.698-A, na 
Casa de origem), opinamos pela sua aprovaçãO, por 

·julgá-lo oportuno e altamente conveniente. 
Sala das Comissões, 2 de outubro de 1985.- José lg· 

nácio Ferreira, Presidente- Américo de Souza, Relator 
-Nelson Carneiro- Alfredo Campos- Odacir Soares 
- Hélio Gueiros- Moacyr Duarte - Nivaldo Machado. 

PARECER N' 784, DE 1985 
Da Comissão de Educação. e Cultura 

Relator: Senador Nivaldo Machado 

O Projeto d~ Lei da Câ_!rlara, dos Deputados n9 97, de 
1985 (n91.69"8f83 na Casa de origem) dispõe sobre a vali
dação dos cursos superiores não reconhecidos, restabele
cendo por 180 (cento e oitenta) dias o prazo para atender 
às providências contidas nos Decretos-leis n9s 5.545, de4 

_ Qe jun_hp dtt 194~~ 6.273, de 14 de fevereiro de 1944, 
6.896, de 23 _de setembro de 1944,7.401, de 20 de março 
de 1945, e na Lei n9 609, de 13 de janeiro de 1949._Todos 
estes diplomas legais estão relacionados com a regulari
zação da_ vida escolar dos alunos que freqUentaram cur
sos superiores não reconhecidos até 31 de dezembro de 
1946 _ _Q referido projeto de lei estatui, ainda, a criação, 
no âmbito da Secretaria de Ensino Superior do Minis
tério da Educação, de uma Comissão para propor so
lução para todos os casos pendentes de alunos ou diplo
mados pelas escolas livres ou não-reconhecidas até 31 de 
dezembro de 1946. 

A seqUência da_ legislação pertínente por si só indica a 
complexidade do problema tratado. Apesar de criada 
uma Comissão em_ l_977 pelo Ministério da Educação e 

·Cultura, restam casos pendentes que merecem exame. 
Ainda hQje encontram-se profissionais diplomados pelos 
cursos livres, cujos títulos não foram devidamente reco-. 
nhecidos, causando-lhes considerável prejuízo material e 
moral A proposição abre uma nova oportunidade de 
eJÇ,!ii);l~, condicionada ao crivo certamente rigoroso de 
uma Comissão, qtre saberá separar o joiil do trigo, quan
do for o caso. 

Por essas razões. somos favoráveis ao projeto de lei em 
apreço. _ -

Sala das Comissões, 3 de outubro de 1985.- Aderbal 
Jurema, Presidente- Nivaldo Machado, Relator- Ál
varo Dias - Octa vi o_ Cl!rdoso - Henrique Santillo. 

PARECER 
N• 785, de I985 

Da Comissão de Educaçio e Cultura, sobre o Pro
jeto de Lei da Câmara n9 16, de 1985 (n9 1.880-B, de 
1983, na Casa ae Orfgeln)~ Q.ue "dispõe sobre a orga
nizaçio, a aprovação de entidades representativas do 
estudantes de l'~' e 211 Graus e dá outras providências". 

Reiator: Senador Aderbal Jurema. 

O projeto de lei em exame, de autoria do Sr. Deputado 
Aldo Arantes, dispõe sobie a organizaçào; a aprOvação 
dos estatutos e a escolha dos representantes de Grêmios 
Estudantis nos estabelecimentos de ensino de }9 e 29 
Graus. 

O autOr justifica- a· prõ:POSiÇão afirmando que, no seu 
art. 89, a Lei n9 6.680, de 16 de agosto de 1979, manteve 
inalterado o teor do art. 17 do Decreto-Lei n9 228, de 28 
de fevereiro de 1967, de carãter autoritãrio e antidemo
crático. O projeto, continUa o autor, visa tão-somente a 
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adequar a legislação à realidade do País e a resgatar uma 
tradicional conquista dos nosso&jovens que, com_sua_s 1 

mobilizações, adquiriram, de fato, o direito de _organi
zação em entidades. representativas autónomas. 

Os Grêrn_ios Estudantis, organízados com finalidades 
educacionais, culturais, cívicas, desportivas e sõciais, po
dem ser um excelente instrumento de_ preparação dos 
adolecentes e jovens para o exercício consciente da cida
dania como prescreve o art._ l~' da Lei n9 5.692, de 11 de 
agosto de 1971. 

Por estas razões, somos de parecer favorável à apro
vação da proposição. 

Sala das Comissões, em 3 de outubro de 1985 . .,..,... Ni
valdo Machado Presidente.- Aderbal Jurema Relator:::.... 
Álvaro Dias - Octavio Cardoso - Henrique $antillo. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -0 Expediente 
fido vai à publicação. 

Sobre a mesa, projeto que vai ser lido pelo Sr. 19-
Secretárío. 

E lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 

N• 291·, de 1985 

"Estabelece critério especial de reajustamento das 
prestações de aquislçã.o de casa própria para mu
tuários do Sistema Financeiro de Habitação que se
jam profissionais liberais •. " 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1'1 O reajustamento das prestações mensais de 
amortiZação de firianciamento para aquisição de casa 
própria, pelo Sistema Financeiro de Habitação, guarda
rã perfeita corresPondência com o fator de recolhimento 
de contribuição previdenciària pelo mutuário, quando se 
tratar de profissional liberal. 

Art. 2<~ Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. _ 

Art. 3<? Revogam-se as disposições em contrário. --

Justificação 

A equivalência salarial, como critério de reajustamen
to das prestações de amortização dos financiamentos 
para aquisição de casa própria, através do Sistema Fi
nanceiro de Habitação, tem sido de dificil entendimento 
e, pois, aplicação até mesmo para os técnicos que a Cria
ram e para aqueles mutuários (a rriaioriarquevivem de 
salãrio e que o têm reajustado periodicamente em con
formidade com a legislação pertinente em vigor. 

E, se assim é para tais pesSoas, imagine-se para os pto~ 
fissíonais liberais que ilãõ -têm-salário mensal fixo, nem 
se beneficiam dos ditos reajustamentos periódicos auto
máticos. --

Para estes mutuários, em particular, é preciso, portán=-
to, estabelecer um novo critério de reajustamento o das 
respectívas- prestações mensaís de amortízaçãO de caSâ -
própria, adquirida através do SFH, tratando o presente 
projeto justamente disto, inspirando-se para tanto em 
sugestão que nos vem do Dr. Arthur Pacheco, um bri
lhante advogado do Rio de Janeiro. 

A idéia parte dõ Tãfb de que o profissiOnal liberal está 
sujeito a obedece( a um critério_de recolhimento previ
denciário - de tempo _e valor- que varia em relação a 
cena quantidade de salários {critério do~contr:i_l?!}inte) e 
valor reajustável sempre que o salá,r:io mínimo é ~ajora
do. Tal parâmetro pode servir para substituir, no que se 
refere aos profissionais liberais, a equivalência salarial. 

Sala das Sessões, em 3 áe outubr9 de 1985.- Nelson 
Carneiro. 

(Às Comissões de Consti(uição e Justiça, de Eco-
nomia e de Finanças.} --

()SR. PRESIDENTE (Jo~é Fragelli)- O projeto que 
acaba de ser lido será publicado e remetido àS COffiissões 
competentes. _ .;.___ - _ _ -__ 

Sobre a Mesa, requerimento cuja leitura será felta.pelo 
Sr. J9-Sec-cetár_io. 

E tido e deferido o seguinte 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇõES 
N9 388, de 1985 

Senhor· Presidente. 
Regueiro __ à M~a .... ouvido o Plenário1 se

iam solicitadas· Informações a.a Poder EKe
cutlvo, !JOr Intermédio _do Senhor Mlnlstro
Cllefe do Gabinete Clvll e do Senhor Ml
nistro da Fazimda, relativas à abertura de 
créditos suplementares destinados ao re
for_ÇQ de dotações _orçamentárias Inscritas 
na. Lel de Meios para-<> exerc!clo financei
ro de 1985 ~Lei n.0 7.267, de.10 de set.em
bro de 1984. 

o pedido respalda-se. rio art. 239, I, b do 
Regimento Interno do senado,_ tendo em 
viste._ qüe nos cabe, como parlamentares fe
derais, a fiscalização tinan~a e orçamen
tária, _e p~_:r:q~e __ presentemente tramita, no 
C<;ngre.iiro, o Projeto de Lei n_o 06/85- CN, 

. que estima a Receita e fixa a Despesa da 
União para o exerclclo financeiro de 1986. 

A1J informações solicitadas são 'as seguin
tes: 

1 - lntegra dos decretos de crédito su
pl~meritar com as respectiv"-!' suplementa-
ções e caimelamentos; 

2 - Conta-corrente da Reserva de Con
tingência do orçamento da ·União para o 
corrente exerc!clo com· as respectivas po
sições meílSllls dos caneel"'!leiltoa; 

3 ...:. lntegra dos iiecretos de< crédito_ Sli
plerp.entar e respectivas. suplementações e 
cancelamentos à conta do excesso de arre:. 
cadação; 

4 _,Na mesma assentada sejam !).Cres
cidas as informações relativas à abertura. 
de créditos especiais bem eomo as respec
tivas <>peraçães de crédito em .conjunto com 
a. legislação que a.s autprizou. 

Justificação 
A freqüêncla de decr.e!A)s de abertura . de 

-créditos suplementares, ~lo volume e pe
la diversificação dos prot;tamas a que se 
destinam, vem se constituindo em prática 
de orçamentação paralela, sem nenhum 
controle do Cont;tesso Nacional. 

Por força da Lei n.O 4.320, de 17 de mar
ço de 1964, não constarão da lei de meios 
dotações globais, lnespeelf)cas, com !lnall
dade abert·a a todos os usos. O Dem:etq-lei 
n.O 200 e ·o De<Jreto"lel n.0 900 lntro<luziram 

~=-ú~ições~iilpletãS8:"-esse-dlsposltivo, de
terminarido que õs orçamentos · poderão 

_)lOnter do.tl'-!lões globais, aob a tltulao;ão de 
:g_~er_y~-- Q_eo_ ÇOj:i_@gêncla, p_ara fazer fren
te a eventuais insufiCiências de r~cu!sos 
para pagamento de'- pessoal e para suporte 
.de programações de urgência para atender 
a "'ªlamldade.s_pji!J!Ica.s._ 

Decorre que na à.bertura de créditos su
l>lemehtares os ánextls de suplementação 
con.templarn programas de todas as riatu .. 

-- reZas; Sendo mesmo exees.slva.s aquelas de6 ... 
tifiaÇões para eventuais Insuficiências de 
verbas para pessóál e para calamidade p11-
bllca. 

--0 requerimento ora proposto objetfva le-
va.ntaa- as posiçÕes, em conta--corrente, da 
reserva de contingência que rw atual orça, 
mento lns!lre:Ve Cr$ 10,922 trllhões, mon
tante este que vem sendo consumido em 
suees&vas aberturas de crédito oomple
mentares sem nenhum critério legaC desde 
que contempla, em m.ai:;; de 100%, os valct ... 
tes de al~as unlclade.s orçamentárias, o 
que contraria a.s preser:lções da I;e1 n.0 4.320, 
que estatul normas de dlreltoo !lnaneelro_ 
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No mesmo sentido funciona o requeri
niento para saber das Suplementacões à 
eu.s:ta do excesso de arrecad:ação. 

Sala das sessões, em 3 de outubro de 
-1~85. - Virgílio Távora. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Há oradores 
inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Virgílio Távora, 
como Líder. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (PDS -CE. Como 
Líder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr, Presidente, 
Srs. Senadores: 

Ontem, teve o Senado ocasião de ouvir uma bela ex
planação daquele representante de Mato Grosso que 
pode ser cOntestado em suas idéias, mas cujo patriotis
ino, CUja tilteligên-cia ê algo absolutamente indiscutível. 
Aparteando S. Ex•. tivemos ocasião de avisar à nobre 
Oposíção, já que ela tinha a indeferência, talvez, ao sa~ 
ber, à c_iência de Roberto Campos ... 

O Sr. Hélio Gueiros - Oposição ou Situação? 

O SR. VIRGILIO TÁVORA- E um hâbito. Ainda 
não constumamos ver V. Ex•s como Situação e já vão ver 
por quê. 

Tinha dito aos nobres Líderes do PFL e do PMDB 
qu-e mais se dedicam, se debruçam sobre o assunto, que 
gostaríamos de receber _a mesma atenção, porque ire_mos 
discutir aquilo que o eminente Senador Hélio Gueiros 
não gosta muito que toquemos. Não mais cOnceitos opi
nativos, apenas os números. Podemos achar que tal ou 
qual política estâ certa ou errada, mas, números parece 
que estâ um pouquinho difícil de se contraditar, pelo me
nos se adotamos o sistema decimal, que é o corrente nos 
países civilizados. 

Assim, Srs. Senadores, passando da teoria para a prá
tica, vamos, hoje, pois, levar à consideração do Congres
so e justame1Jte pedida pelo Governo a participação do 
Parlamento para que soluções fossem dadas à cobertura 
do déficit, que a peça apresenta- e nos referimos, claro, 
à MenSagem que encapa a Proposta Orçamentária de 
1986 -,-aqui estamos para fazer pequenos comentâriosl 

Esses comentários representam, não vamos dizer opi
nião daqueles que se opõem ao Governo, porque pode
mos nos opor ao Governo, mas não nos opomos ao Pafs, 
Daí, ser a síntese de uma tentativa de contribuição para 
mostrar que esse discurso governamental estâ bonito, 
mas que· a- realização prática, por razões algumas ponde
ráveis que respeitamos, estâ muito divorciada da realida
de e do que afirrrüido nas palavras. 

TorriamoS por base a Mensagem Governamental e, en
tão, no tempo que a eminente Mesa desta Casa nos per
mitir, vanros- fazer uma análise da Proposta Orçamen- _ 
tária para o Exercício de 1986 e, ao mesmo tempo, abs
traindo da concessão ontem feita aos municípios, os nú
meros- de- défiCits- ferão que ser acrescidos, óbvio, no 
mínimo de 8,1 trilhões de cruzeiros, dar algumas idéias 
boas, algumas idéias que traduzem um otimismo que os 
nUmeras da propOsta não nos fazem muito confiar. 
- Então, gostaríamos de dizer, e o mais rapidamente 

possível, que a Mensagem Presidencial diz que o projeto 
de lei que apresenta reflete as diretrizes e as prioridades 

-- básicas que nort~iam a Nova República; .. independên
cia, liberdade, soberania, desenvolvimento, opção pelo 
social, e identidade cultural". Nada temos a reclamar, 
porque é uma diretriz tomada pelo Governo, ele' vai 
Segui-la -e ·oxalá consiga chegar até o fim. 

Busca a compatibilidade, aí começa, do déficit com 
aquela idéia de, uma vez coberto, e obter o dificil 
equilíbrio entre as limitações de recursos e as crescentes 
iiecessld3des di! um país- em desenvolvimento como o 
Brasil - palavras textuais lá da Mensagem. 

Recessão, ocio_sidade de recursos, redução de renda 
são problemas que somados aos de natureza social: nas 
áreas .de educação, habitação transporte, segurança 
pública, elevado índice de mortalidade infantil e geral 
doenças trasmissíveis, analfabetismo, desemprego, são 
os maiores desafios colocados que exigem medidas fir
mes e urgentes. De pleno acordo, não ternos nada a diw 
vergir diSSo tudo: Mas, começamo& a primeira obser-: 
vação: o País vem crescendo de forma real desde 1984 
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com 4_,3%; previsto para 1985: 5%- otimistamente, pe
Jas contas do Governo, oxalá que se realizem, 7% a 8%; e 
para 1986, um dos pressupostos da peça que estamos 
aqui a discutir: 6%, o que conti'ádiz o aspecto de reces
são. Não acreditamos que, se em 1984, 1985, e em 1986 
existe esta apresentação em dois anos, e a expectativa no 
terceiro de um crescimento de economia, haja essa reces
são proclamada. 

Não se poderia, e é a pçrgunüi-qtle cOmei;aiTI:os a fazer, 
já que não estamos ertt recessão, o Governo otiriiista
mente acha que vai chegar a 7% ou a 8% este -ªno - e eS
peramos que assim seja - não se poderia, então, co
meçar um deslocamento de recursos sem esses momentos 
que V. Ex•s vão ver aqui, irifelizmente? Ou a aritmética 
estã encerrada, ou, então, aqui hâ algo a concertar na 
Proposta Orçamentária,-quanto às previsões ae-Receitas 
e de Despesas. Não se poderia transferir dentro daquela 
idéia fundamental de Sua Excelência, o Senhor Presiden
te da República, das áreas menos necessitadas para as 
mais necessitadas esses recursoS sem aumentar o gap, 
isto é, sem aumentar eSse déficit? Isso é que nós vamos 
ver! 

A Proposta Orçamentária, por outro lado, apresenta 
um aspecto positivo ..;..... não fugimos a dizer isso -qual 
seja: tenta uma unifiCação do Orçamento fiscal com o 
Orçamento monetáriO. Realmente, não existe esta unifi
cação ainda, e muito menos com o Orçamento das esta
tais. Mas, buscando aqueles dois objetivos, da muito ce
lebrada transparência das contas dos gastos do Governo, 
explicitando-se subsídios diretos e indiretos, por outro 
lado, possibilita uma visão dos gastos públicos mais pró
ximos da realidade, estou de pleno ac:ordo explicitando a 
dimensão do déficit fiscal da forma de financiar. Aí, já 
começamos nós a fazer aS nossas.perguntaS': deseja o Go
verno que indiquemos nós, que não temos atribuições 
constitucionais para isso, a forma de financiar esse défi
cit? Ou já na forma implfcita, e explfcito, que aqui fala de 
operações de crêditos internos e operações de créditos 
externos, totalizando o todQ 211,5 trilhões de cruzeiros 
cobrindo esse déficit. - -

Passamos, então, com a licença dos Srs. Senadores, 
primeiro a tratar do Orçamento Fiscal, ao qual foram 
acrescentadas aquelas despesas sem cobertura do Orça
mento Monetário. Este é realmente um ponto que elo
giamos, apresenta ao público o que realmente o Governo 
vai gastar, estatais à parte, e o que n"ecessitil jiara Cõbrir 
esses gastos. 

O dêficit fiscal aparece de 16 trilhões de cruzeiros
pouco, relativamente se nós hoje já raciocinamos em 
centenas de trilhões- mas que somados aos 195 trilhões 
do dêficifO!Çamentário, perfaz um toüll de 211 trilhões 
de cruzeiros. 

Como o Governo apreserit2 ao Coilgresso Nacional, 
não só na sua Mensagem, como no projeto de lei, página 
1: 

,. ''Projeto de lei que estíffia a reCeita e fixa a d"espe
sa da União, para o exercício de 1986." 

Vejam, Srs. Senadores. operações de crêdito interno, 
isto é, apelo a crédito bancário e apelo à emissão de pa
pel. Está de acordo Senador Itamar Franco'? Hâ outra 
forma de se discutir o que seja crédito interno para o Go
verno? S. Ex• me acena com a mão. São 195,270 trilhões 
de cruzeiros e operações de crédito externo: 16 trilhões 
de cruzeiros. Somando, perfaz 211 trilhões que fecha 
com aquele número que demos. 

Realmente, aparece aqui um orçamento equilibrado 
mercê de operações de crédito interno e externo num va~ 
lor considerado. 

Mas voltemos ao _dêficit fiscal. Para c_obrir aquela pe
quena parte de déficit referente ao O.U. ternos 3 bilhões 
de crêdito interno e 15,7 triihões de crêdito externo. En
tão, Srs_ Senadores aquilo que foi tanto tempo repudia
do pelos partidos que levaram S. Ex• os Senhores Tan~ 
credo Neves e José Sarney à Presidência da República é 
aqui bem usado, explicitado, não ê por nós, mas pelo do
cumento que estamos apreciando. 

O crêditO internO, entâO, aumenta a dívida externa, 
parece-nos; não resta dúvida, porque estamos pagando 
apenas jui'Os, nada mais. Ele pressiona, ainda mais, os 
c;erviços da dívida - está claro - exigi~do um esforço 
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maior da economia para exportar; o que se traduz em 
-mais emissões Jie cruzeiros, incentivos à exportação e 
maior pressão nas importações, o que aumenta o custos 
dos produtos_ que usam os insumos import~dosk 

A estimativa do Governo é de - não ê nossa 27 ,i bi
lhões e importaçÕ_es da ordem de I. 5 bilhões, o que dá um 
superávit na balança comerciil da ordem 12,5 bilhões. 

I! precis-o, entã?, segundo a observaçã_o, saber qual o 
montante de re~ursos em dólares estimado para pagar os 
novos encargos da dívida~ para se ter uma idéía do es~ 
forço que a Nação terá que fazer para honrar oS-novos e 
maiores compromissos. Até agora, srs; SenadOres, não 
afirmamos que haja algo de errado na cobertura do défi
cít- fiscal, isto ê, do orçamento fiscal. Agora, passemos 
para o conjunta: a~ operaçoões do setor'interno- ope-
rações de crêdito interno. 

PãnimOs ~m momento a nossa lOcução para saudar a 
presença justamente lo nobre Senador José Lins, que ti
nha sido convida, desde ontem. para aqui estar presente. 

O Sr. José Llns- Obrigado a V. Ex• 

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Elas prevêem 195 tri
lhões. Não vamos discutir, no momento, o méritO, só va
mos apresentar a questão e o que afirmo na mensagem, 
isso representa uma enorme infiltração da poupança pri
vada, ao contráiio do que o Governo afirma, que é_um 
Governo baseado no primado da iniciativa privada, 
apoiado no setor considerado para o desenvolvimento 
do País. Tal forma de resolver o déficit intetno, a noss-o 
ver, só pode ser apresentado como resultado de uma 
pressa em que foi no fim fechada 1J- inartelo esse assunto. 
Porque não passa na cabeça de ·ninguém, e desta vez 
atendemos ao pregão da situação: Há situações que ire
mos apresentar depois da crítica, a hora que for não sa
bemos - porqu_e vamos falar posteriormente, comple
tando a nossa oração. Aquilo que se nos afigura ser uma 
solução, não a solução. As receitas previsfas devem au
mentar em 210% com relação à arrecadaç~o prevista 
para 19ª5. Bem,__ neste ponto temos que dizer aos Srs. Se
nadores que nos baseamos, fpsis litteris, verbl ad nrbls, 
nas premissas estabelecidas na da Mensagem, item 
XXIV,. "Dentro dos parâmetros utilizados na estimativa 
da receita da União para 1986, destaque-se o seguinte: 
r ndice Geral dos Preços --leia-se inflação: 1984, 223%; 
1985. otimistamente, 200%; 1986, 140%". 

Queremos dizer aos Srs. Senadores que aí vamos con
ceder ao Governo_o crédito da dúvida, isto ê, nós ilcha
mos_ que foi feitO um levantamento exato com esses parâ
metros que não batem bem com aqueles apresentados na 
Mensagem. Nós vamos dar o ,crêdito da dúvida que o 
GoVernO da Nova República queira chegar ao fim do 
an-o--ae-1986 com_ esta inflação; senão n·ós estávamos no 
domínhdo "panglossianismo". Não passa na cabeça de 
ninguêm que vá se ini,iar o imo de 1986 com uma in
fl~_ção desta al!ura. O mais empedernido defensor cJo 
GoVernO-nãO-diria isso. Mas, vamos adiante, e se assim 
for, Se concordarmos que o Governo está certo nesta sua 
presunção de inflação de 200%, em 1985, não vamOs dis
cutir, achamos que isso está um pouco fora da realidade. 
CónCordemos que chegue em dezembro com 140%.-

Quantos minutos nos restam, Sr. Presidente? 

ÕSR: I'RESIDE~T"E(JÓsé,Fragelli)- Lamenió in
formar que V. Ex• dispõe apenas de mais um minuto. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Ah, não! Ore16gio de 
V. Ex' está diferente do nosso. Então, V. Ex• feCha os 
olhos e em quatro minutos terminaremos esta primeira 
parte. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Não i Eu dou 
mais a V. E~!- cOn~o _Ipa_is _çinco minutos. 

O SR~ VIRGILIO TÁVORA- QU3.nta generosidade! 
Está bemt 

Então, dentro disso, nós teríamos uma inflação média 
anual, vamos dizer, de 165% -neste caso estam®_ de 
acordo. 

_S__rs. Serntçlor..~. permít.arn-nos agora c_orrer um pouco, 
porque _os cinco minutos do Sr. Presidente são cinco mi
nutos mesmo, não ê? 

Nós enc_ontramos e gostamos de jogar esses dados- e 
é bom o ilustre Senador Josê Lins tomar nota para 
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discuti:los _dentro de._uq~. quadro em que na primeira das 
fileiras colocamos a rctificaçâo (rue a SEPLAN fez para 
o orçamento deste_ ano. Receita: Cr$ 137 trilhões. 

Num segundo quadro, nesta otimissíssima visão de 
140% de. in.Oação pàr ano -só_ pode ser panglossiana, 
nos desculpem ~dando o mesmo crescimento do PIB 
da proposta: 6%. Com isso nós teríamos uma receita to
tal de Cr$ 337 trilhões. Estamos faJando de orçamento 
fiscal. 

Se formos mais à realidade, e acreditamos que- em
bora Sua Excelência tenha escrito essa mensagem, o fez, 
porque aritmêtica não pode ser contestada - se real
mente ficarmos na inflação de 165% ao ano, mais 6% de 
aumento de PIB, teríamos CrS 371 trilhões de cruzeiros. 
Isso significa uma aproximação muitíssimo tolerâvel da
quilo- não dos 337 trilhôes, mas dos 383,1 trilhões de 
cruzeiros, que a Receita oficial apresentar. 

Mas, Senhores, se realmente nós virmos dentro do 
Orçamento Fiscal - estamos falando do Orçamento 
Fiscal, depois que dividirmos em duas partes para poder~ 
mos discutir o que veio do Monetário para essa consoli
dação- nós diríamOS qüi; em 1985, seriam necessários 
operações de crédito para cobrir o Orçamento Fiscal de 
3,8 triJhões de cruzeiros. Isso é indiscutível, é dado do 
Governo. 

Na primeira hipótese a inflação de 140%, 9,3 trilhões 
de cruzeiros; Na hipótese mais aproximada da realidade, 
de uma inflação-de 165%- claro, mais os 6% do cresci
mento do PIB - CrS 10,3 trilhões e o orçamento, cuja 
proposta é apresentado ao Senado, de Cr$ 16 trilhões o 
que dá., se nós comparamos a proposta orçamentária 
com aquilo que o Governo fez quando reajustou os valo
res do orçamento de 1985 e apresentou como necessida
de_ de financiamento interno de crédito, um aumento de 
55%. 

Mas, se nós olharmos as despesas - Sr. Presidente, 
agora chegamos no aspecto mais interessante, mais um 
segundinho de V. Ex• - os Senhores verão que justa
mente a proposta orçamentaria, no que diz respeito à 
composição das despesa-s, vem realmente, não há a me
nor dúvida. não discUtimos a respeito, fora aquilo da 
amortizaçáo dos encargos de dividas, amortização da 
dívida externa, na atualização feita no Orçamento Fiscal 
-estamos nos referindo-sempre ao Orçamento Fiscal
Ci$125,4 trilhões aos quais se deveriam se acrescer mais 
19,7 dessas amortizaçõ_es e encargos que falávamos: 
OrçarrientO Fiscal. Se-realmente nós fazemos toda esta 
correção ou inflação - agora estamos nas despesas -
de 140%, a despesas, sem a desp,esa de encargo, bem en
tendido, as despesas comuns- que na próxima vez que 
subirmos à tribuna debulharemos- Cr$ 308 trilhões de 
cruzeiros, que somados ao 47 de amortizações, seriam 
Cr$.}55,4. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Solicito que 
V. Ex~ conclua o seu discurso. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA -Terminaremos! 
-~isso, Senhores, hã de ser comparado aos391 triihões 

de cruzeiros ,das mesmas despesas, despesas correntes, 
despesas de capital, fora Cr$ 52 ti'ithões de capital de 
amortização. De Cr$ 291 trilhões para 125 trilhões, dá 
justament~ 211,9% de aumento nas despesas, em qual
quer aritmêtica. E permitimos, agradeCendo a bondade 
do Sr. Pr~idente, conc{yir aqui a nossa primeira parte: 
está muiitssimo acima da inflação, cõnsiderando mais 
6% do PIB, dentro dos cãlculos exatos apresentados por 
S. Ex•. Primeira conclusão: tem muita coiSa nesSiro_rça:~ 
menta, não comparado com o que o ex-Presidente João 
Figueiredo deixou, mas justamerite com aquele já retifi~ 
cado já pelas autoridades da Nova República, que pode, 
sem prejuízo- do desenvolvimento do País, sem pi-eju!zo 
de nenhum dos programas apresentados, sem prejuízo 
do contribuinte~ isto ê, sem a necessidade desse apelo, 
Que dit)OJS Vainos- m_õstrar ·como o GOverrio sugere, que 
esse gasto seja preenchido sem que se faça esse apelo de
sesperado a aumentos, num momento tão incoveniente, 
de imPostos. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Peço que V. 
Ex• encerr~ o seu pronunciamento. 

O SR. VIRGIUO TÁVORA - Esses são dados que 
apresentamos, eminente Senador José Lins. 

Ainda estamos inscritOs, não sabemos se hoje teremos 
tempo de continuar, mas amanhã. se Deus quiser, se V. 
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Ex~ tiver paciência, debulharemos esse dado, mas jâ ftca 
à sua meditação. - --

0 déficit - não estamos falando nesse acréscimo de 
CrS 8 trilhões de ontem apresentado retirados esses mes~ 
mos Cr$ 8 trilhões, é bem menor do que realmente nós 
poderíamos supor e, como são números, gostaríãmoS 
que fossem contestados por números, não por conceitos. 

Sr. Presidente rendemo-nos à sua gentileza. Grato. 
(Muito bemt Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- OuviremOs V. 
Ex~ sempre com muito prazer e proveitO. 

Concedo a palavra ao ilobre Líder do PMDB, Sena
dor Humberto Lucena. 

V. Ex• terã apenas 14 minutos, com uma prOrfogação
de 15 minutos, porquejâ estamos em cima da Ordem do 
Dia. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - (PMDB - PB. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr~ Presidente, Srs. 
Senru:lores: 

Em pronunciam-entO do ilustre Senador Roberto Sa
turnino, nesta Tribuna, e em notas assinadas pelo Go
vernador Leo_nel Brizola, nos dias 4, 22 e 26 do mês de 
setembro, foram feitaS sérias acusões de discriminação 
por parte do Governo Federal e, em particular, pelO 
BNDES, em relação aos interesses do Estado do Rio de 
Janeiro. 

Tenho dúVidas quanto aos objetivos das afirmações 
do Senador e do Governador do Rio de Janeiro. Não sei 
se estão diretamente ligadas aos interesses da campanha 
municipal do primeiiO e: às aspíútções do segundo quan
to à sucessão presidenctal ou se foram fundadas em in
fo-rmações distorcidas que lhes passaram seüS auxiliares. 

Prefiro admitir ã-segunda hip6tese, pelo respeito e ad
miração que tenho pelo Senador Roberto Saturnii10. 
Dessa forma, sinto-me no dever de prestar, em nome do 
Governo, alguns esclarecimi::ntoS ã. esta casa e à-Opinião 
pública. 

Ambos acusaram o BNDES de discriminar o Estado 
do Rio de Janeiro na liberação dos recursos pretendidos 
em projetas submetidos ao Banco. 

Si-. Presidente, SrS~ Senadores, 
De- acordo com dados que me foram encaminhados 

pelo BNDES, a pfírili::Trã constatação que faço é a de que 
o Rio de Janeiro é o segundo colocado dentre os Estados 
da Federação nas aplicações do Banco até julho do cor
rente ano, sendo que essas aplicaçõeS cresceram em mais 
de 10% sobre as realizadas no Estado_de São Paulo, no 
mesmo período. 

Que dirão, então, os Outros21 Governadores, notada
mente o de Minas Gerais que, iio mesmáperíoQO-de 85, 
recebeu SOO bilhões de cruzeiros a menos do -Que o do_ 
Rio de Janeiro? Ou os dos nove estados nordestinos que, 
juntos, receberam apenas, 200 bilhões a mais que o Rio? e preciso, Sr. Presidente. Srs. Senadores, divulgar- a 
verdade em toda a sua extensão, por isso, enumero os se-
guintes falOs; _ _ __ _ 

I. O Estado do Rio deja nCiro ainda se encOntra Ina
dimplente com o Banco; 

2. o BNDES teve o propósito de equacionar as dívi
das do Estado do RiO-de Janeiro e, hâ cerca de três anos 
vem negociando com as autoridades estaduais. Na admi
nistrã.Ção do Dr. Dilson Funaro chegou-se a um acordO 
com a anuência do Secretário de Estado da Fazenda, Dr. 
CéSar Maia, para o escalonamento da dívida; 

3. este acordo, para entrar em vigor, depende apena! 
da disposição das autoridades do Governo do Estado d< 
RiO de JaneiirO em assiná-lO; · 

4. apesar-do acordo citado ainda não haver sido assi
nado, de janeiro a julho deste ano, os investimentos dO 
Sistema BNDES no Es-tado dOlUOa-eJani:Tiõitingii'àiri-
I trilhão 275 bilhões, mostrando um aumento real de 
17% em relação a-igual período de 1984 e representando 
19,4% dos de.<>embolsos totais para todo o País; 

5. _ O andamento de todos os projetos de interesse do 
Estado do Rio de Janeiro no Sistema BNDES tem_ sido 
normal, sendo a seguinte a posição atual: 
LiGAÇÃO MARITIMA PRAÇA XV - SÃQ 
GONÇALO .- ··~· •• . . 

a) obras de infra-estrutura aprovadas pela Diretoria 
do Banco, no valor de 90,5 bilhões, em fase de contra
tação; 

b) aquisição de barcas. Pdoiidade co_ncedida pelo 
Conselho Diretor do Fundo de Marinha Mercante em 
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julho de 1985; enquadramento_ sendo analisado pelo De
pariarilentó- de Construção Naval - DENAV. 
METRO 

A Diretoria do Banco, em 23 de setembro do corrente, 
decidiu, por unanimidade, aprovar a concessão do apoio 
financeiro à Cia. do Metropolitano do Rio de Janeiro
Metrô, destinado à consolidação do sistemametroviário 
em operação no Rio de Janeiro, no que se refere às Li
nhas 1 (trecho Botafogo-Saens Peõ.a) _ e 2 {Trecho 
Estácio-Irajá), mediante aquisição de 28 (vinte _e oito) 
ca~ro?__ d~ _ _ltl~~r~, __ 22 (vinte e ~oi __ s) carros _artic!,!.Iaçios de 
j)ré-metró, além de outros equiparllentos, sistemas, obras 
civis e serviços. 

--9s recursos .do .BNDES serão o -equivalente a até 
4T820.QOO.Obrigações Reajustãveis do Teso_uro_Nacional 
(2_56.906.264.00_0, considerando o valor unitário de Cr$ 
8.300,20/0RTN, vigente em outubro de 1985). 

Os_ recursos da FINAM E serão o equivalente a até 
472.000 ORTN (27.jl7.694.400, co-nsiderando o valor 

_unitário de Cr$ ia.J06,20/0RTN, vigente em outubro 
de 1985), à conta de recursos ordinários do BNDES, re
ferente à parcela destinada à participação do BNDES 
como agente d~ FINf\ME e, ainda, o ~quivalente a até 
1.652:CJOU-ORTN (96.3ll.930.400, considerando o valor 
unitãrio de Cr$ 5&.300~20/0RTN, vigente em outubro 
de 1985) mediante repasse d~ recursos da FINAM E. 
CEG 

Projeto aprovado pela DiretoriB. em-- dezembroj82. 
Não contratado por desinteresse da Companhia. Reto
madas negociaÇões em maio de 1985. Dado o tempo 
transcorrido há necessidade de readaptar o projeto aos 
atuais objetivos da CEG. Valor original de aproximada
menti-200 bilhões a cruzeiros de hoje. 
V!ClNA!S 

Operação aprOvã:da para a CODERTE. aproximada
mente 35 bilhões. Em início de 1985, o Estàdo §Oiicitou 
modificação no tomador, passando ao DER, incluindo 
modificações no projeto original. Deve ser sUbmetido em 

_breve à Dh:c:.toria. 
EMAQ 

Q __ BNDE.S _ê apenas um interveniente na forma -de 
ãgente financeíro da- União. Em todo o caSo registre-se 
que o_Estado_ de São Paulo re~egociou durante 2 anos o 
projeto d_e eletrificação da FEPASA, paralisado des_de o 
final de 1982. Tenno Aditivo reprogramando o projeto 
assinado entre FEPASt\ e EMAQ em julho de 1985. Os 
recursos dependem de assinatura do_ contrato de finan
ciamento a ser firmaab entre a União e os bancos euro
peus envolvidos. Assfm. não· hã o que liberar Para a 
EMAQ hoje. 

Diante desse quadro, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
não sc;ria preciso acrescentar mais nada para concluir 
que tanto o Senador Roberto Saturnino, quanto o Go
vernador Brizo,la estão mal informados por seus auxilia
res -sobre os pleitos do Rio de Janeiro n_o B_NDES. 

Para os que tanto gostam da pregação da moralidade 
adljl!!);~_tratj.~a ~ .in,.con_cebíve_L pretender que, pelo sim-
ples fato do Estado pertencer à Federação,_ enseja o direi
to de ser inadimplente, recusar-se a assinar a consoli
dação dos débitos, e exigir liberação de novos recursos. 
Desafio a que-apOntem qual o Estado da Federação que 
obteve liberação de recursos do BNDES, sem que antes 
tenha renegOciado a dívida anterior. 

Abrir exceção ao Rio de Janeiro sob a simples ale
gação de que é sócio-- como de resto, todos os outros 
Estados o são- do BNDES,-não é Pt?lítica condizente 
com os conceitos que norteiam o comportamento do 
Governo -derose_"Sáfi"iey;-o ESfãdo do Rio é rigoroSa
mente igual a todos os outros que cumprem as normas 
do BNDES._Nem melhor, nem pior. _ 

· A prova toais evidente de que o Banco tem se havido 
com absoluta isenção de ânimo, são aS declarações dos 
dirigentes do Sindicatõ dos Metroviários que, aj>óS de
morado encontro com diretores do_ BNDES, disseram 
estar plenamente convencidos de que "se o Estado não 
recebeu ainda, é porque não. qüitoU sêus débitos e não 
considera o Metrô príoritãfio". As afirmações -do Presi
dente _e de oU.trõs -dirige~rifés dOSindicato estão no Jornal 

_do Brasil do último dia 26. 
Sr. Presidente e Srs. Senadores, parfi fmallzar, desejo 

registrar que se qualquer tipo de discriminação houvesse 
não teria chegado a esta Casa pedido do Governador do 
Rio de Janeiro, encarriinhado no último dia dois, solici
tanto- autorização para contrair empréstimo externo, 
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com aval da União, no valor de 44 milh~es de dólares, 
que "teve a:-seguinte tramitação: em 31 de ffiaTo foi aprb
\'ado pela SEPLAN; em primeiro de julho foi aprovado 
pelo Banco Central, e em 29 de julho foi aprovado pelo 
Presidente da República. Estou certo de que esse período 
em que o pedido percorreu os órgãos da administraç~o 
federal e chegou até aqui, causa ciúmes e inveja a muitos 
Governadores. 

Por tudo issQ, Sr. Presidente e Srs. Senadores, espero 
que o Senador, candidato a Prefeito do_ Rio, e QGover
nador; prete-nSo cãndidliio ã sucessão do Presidente Sar
tiey-, não tenham agido sob o impulso de suas aspirações 
pessoais e reconheçam que càmeteram grave equívoco
ao acusar o BNDES" e o Governo Federal de discrimi:. 
nação com o Rio de Janeiro. 

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

COMPARECEM MAIS. OS SRS. SENADORES: 

- Raimundo Parente- Odacir Soares -Guilherme 
Palmeira- Carlos Lyra- Albano Franco- Amaral 
Peixoto --Alfredo Campos -Amaral Furlan- Fer .. 
nando Henrique Cardoso - Severo Gomes - MaurO 
Borges - Marcelo Miranda - Saldanha Derzi - Ro
berto Wypych- Jaison Barreto- Jorge Bornhausen 

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- Sobre a mesa, 
requerimento que vai ser lido pelo Sr. I~'~S.eçretário .. 

E lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO 
N• 389, de 1985 

Nos termos d~ art. 313 do Regimento Internp, requei~ 
ro dispensa de interstício- e prévia distrib!-1.\filo 4!= avulsos 
para o Projeto de Resolução n~' 107, cje 1985,""q~e autori
za o Estado de Mato Gfosso do sUi a CleVar em CrS 
19.655:865.420 (dezenove bilhões1 seísçeOtos e cinqUenta 
e 0nco inill}õ~,. oitocento~,e.ses_Sont~~c cinco mil, qua
trocentos e vinte cruzeiros) o montártte!( de sua dívida 
consolidada, a fim de que figure IJil- Qrderil do Dhi da 
sessão seguinte., T 

Sala das Sessões,'3 de outubro de 1985. -'Hélio Guel~ 
ros. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Aprovado o 
requerimento, a matêria a que se refere figurarâ na Or
dem do Dia da sessão seguinte. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragetti)- A Presidência 
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18 
horas e 10 minutos, para apreciação das seguintes ma
térias: 

- Projeto de Lei da Câmara nv 80, de 1985; 
-Projetas de Resolução n'i's 97 e 107, de 1985; e 
-Projetas de Lei do Senado n'i's 62 e 13l, de 1981. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Estã finda a 
Hora do Expediente. 

Passa-s~ à 

ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 
l~'--5ecretário. 

E lido_ e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO 
N• 390, de 1985 

Nos termos do art. 198, alínea d, do 0 egimento Inter
no, requeiro a inversão da Ordem do D1a, a fim de que a 
matéria constante do item n11 II seja submetida ao Ple
nârlo em ]'i' lugar. 

0ala das Sessões, 3 de outubro de 1985. - Itamar 
Franco. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Item 11: 

VotaçãO, Cm prirrieiro tufno", do ·projeto ctC Lei 
do Senado nv 267, de 1983, de autoria do Senador 
Itamar Franco, que dispõe sobre a não aplicação 
dos regulamentos disciplinares das Forças Armadas 
aos casos que especifica. tendo 
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PARECERES sob n'i's 442 e 443, de 1985, das 
Comissões: -

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali~ 
dade ·e juridicidade e, no mérito, contrário, com 
voto vencido dos Senadores Hélio Gueiros e Enêas 
Faria; e 

-de Segurança Nacional, contrário. 

Em votação o projeto, em primeiro turno. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, peço a 
p·atavra. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Itamar Franco, para encami~ 
nhar a votação. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Para en
caminhar a votação. Sem revisãO do orador.)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores. 

Ontem, foi dito aqui que o Projeto era inconstitlkio
nal. Quero recordar que a constitucionalidade e juridici
dade foi aprovada pela Comissão de Constituição e Jus
tiça, tendo como relator o nobre Senador Helvfdio Nu
nes. Deixo de estender-me sobre essa constitucionalidade 
e juridicidade porque o parecer do Senador Helvfdio Nu
nes foi distribuído aos Srs. Senadores. 

Foi dito também, Sr. Presidente, pelo nobre Líder do 
PMDB nesta Casa, o seguinte: 

.. Sr. Presidente, Sr.S. Sen:idores: Por outro lado~ 
não aceitamos também incriminações ao meu Parti
do, ao PMDB, por incoerência, isto porque S. Ex• 
não provará nem a mim, nem- à Casa, -nem à Nação,
que tenhamos qualquer documento, dentro do Par
tido, aprovado pelos nossos órgãos de direção parti
dária ou pela convenção, inclusive do nosso progra
ma, onde se inclua a exclusão dos militares da reser
va, do Regulamento Militar, de acordo com a legis
lação vigente." 

Sr. Prêsidente, é verdade que aprovado pelos órgãos 
partidários, não! Mas, gostadamos de lembrar duas 
questões: a primeira, qtie o PMD-B sempre-defendeu os 
mesmos direitos, tanto dos civís quanto dOúOilitarii:s e, a 
mais importante, relembrar à Casa o livro que foi distri
buído e que se chamoq "PMDB, Assessoria Parlamen
tar, Nova República, Contri6i.iíÇâo ao G-overno do Pre
sidente Tancredo Neves". 

Esse livro, Sr. Presidente, Srs. Senadores,--:-. "A N-ova 
República, Contribuição ao Governo do Presidente Tao
credo Neves", feito pela Assessoria Parlamentar à candi
datura do Dr. Tancredo Neves, tendo como 
Coordenador-Geral o Deputado Freitas Nobre, cOmo 
Coordenadores políticos Cid Carvalho, Fernando 
Sant'Ann8, Irajá Rodrigues, Márcio S~ntilli e Oswaldo 
Lima Filho e, na Secretaria Executiva e COrdenação Téc
nica, Carlos Meireles, Pedro NaVais e Ubirajara. 

A parte, Sr. Presidente, Srs. Senadores, referente ao 
que se resolveu chamar de segurança externa - que teve 
como Coordenador o Deputado Israel Dtas-Novaes e in
tegrantes os Deputados Tidei de Lima e João Herrmann 
- vamos ler para meditação dos Srs. Senadores, não só 
do meu Partido, que dêvem conhecer esse documento 
mas. particularmente, dos Srs. Senadores da Oposição e 
do chamado Partido da Frente Liberal. Resumo: 
.. "Parte-se de um exame sucinto do papel das Forças 

Armadas, desde antes da Guerra do Paraguai, quando os 
Ministros dessas Pastas eram, em sua m:iioriã, civis, 
mencionando-se a atuação polític_~_ dos Generais Osório 
e Caxias, que pertenceram respectivamente aos Partidos 
Liberal e Conservador. A ausência- de qualquer ameaça 
externa. depois da Guerra do --Paraguai, é apontada 
como origem da concentração do poder militar na ârea 
interna, que se ampliou com o GOverno Floriano e a di
tadura de 1930. A EsC.ola Superior de Guefi3 Velo- cOnio 
instrumento de conso1idação de ideologia de segurança 
nacional, aliada ao desenvolvimento ecÕnôniiCo, só 
apontadas as tendências a partir de 1964, assirrl como 
providências para viabilizar a transição para a democra
cia. Também são sugeridas medidas específicas para a 
democratização de institutos constitucionais. 

Isto é para recordar, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
que há um documento do Partido, este documento é do 
Partido, e o livro - volto a recordar - de tnuitas pági-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

nas;. "PMDB- Assessoria Parlamentar Nova Repúbli
Cã: Contribuíção ao Goverrio- do Presidente Tancredo 
Neves". Estou lendo apenas a parte referente à segu
rança nacional no que se refere às Forças Armadas. 

A intrOdução diz o seguinte, Sr. Presidente: 
. "Uma das primeiras grandes tarefas do Governo 

Tancredo Neves serâ propiciar o encontro da socie
dade civil brasileira com as suas Forças Armadas. 
Esse reencontro dar-se-â no momento em que, defi
nidos Projeto Nacional e Instituições, tendo como 
sujeito e objeto a Nação como um todo, as Forças 
Armadas vêm para que o povo atinja o desiderato 
por ele próprio escolhido. 

Uma vez definidas as funções de uma e de outras, 
e acordado o compromisso de impulsionar o Pafs, a 
partir de sua realidade física cultural, sociedade civil 
e Forças Armadas estarão sempre unidas, se nos ob
jetivos a serem atingidos se confundirem o bem
estar do homem, a integridade e soberania pátrias, a 
liberdade e a democracia." 

Outro capítulo, Sr. Presidente, é o que diz: 
HAntes da República". Deixo de ler, mas peço a V. 

Ex' que conste dos Anais do Congresso Nacional e, evi
dentemente, do Senado da República. 

Na parte referente ao diª'gn6stico: 
"A preocupação com a parcel:J. "doméstica" da 

segi.il::ânça e, em conseqüência, com a centralização 
e concentração de poder, que sofrera pequeno inter
regnO-- cCim -ã TI "GUerra Mundial, adquiriu novo 
ímpeto a partir de 1964, quando se fixou a seguinte 
filosofia: a) tendência a ampliar a formação de es
quema de poder autoritário, em detrimento dos me
canismos de compromisso democrático aberto e 
franco; b) propensão a dar maior importância às 
práticas destinadas a segurança ou ao controle de 
instituições e áreas importantes do desenvolvimen
to, em detrimento do preparo militar clássiCo; que 
costuma -alimentar a isenção política interna; c) ten· 
dência a definir, ele próprio, o seu papel, com escas
sa interveniência na Nação e de sua represent<ição 
política; d) admissão de esquemas e mecanismos 
que atendem mais aos objetivos pessoais que nacio
nais; e) consolidação de hábitos desprofissionalizan
tes." 

No aspecto da transição: 
••o período de transição que estamos viveni::l.o de

verá comportar uma reformulação partidária, vi
sando assegurar maior representatividade a todos os 
segmentos da sociedade, bem como a convocação 
de uma Assembléia Nacional Constituinte, o arauto 
dos desejos de mudança e das aspirações nacio
nais." 

E aqui, Sr. Presidente e Srs. Senadores, uma parte im
portante: 

.. A estabilidade democrática pressupóe lJln. u 
processo de democratização se estenda às Fo-rças 
Armadas, e a neutralização dos fatores que as têm 
conduzido ao papel de árbitro de crises e à tutela da 
sociedade civil. 

E segue o documento, Sr. Presidente, para dizer: 
"Essa democratização das Forças Armadas exi

girá reforinulação, abrangendo a própria Consti
tuição Federal, expurgando-a de toda discriminação 
que prejudique o ordenamento da estrutura militar 
e que é fomentada por segme~tos da sociedade civil, 
comprometidos com propósitos antidemocráticos e 
antinacionais". 

Bastaria, Sr. Presidente, esta afirmação aqui para 
mosfrar a --validade do nosso projeto e de que, ao con
trário do que diz o nobre Líder do PMDB, ilustre Sena
dor Humberto Lucena, encontram guarida o nosso pro
jeto- e a nossa atuação em documentos do Partido. 

Mas coritlnuo, Sr. Presidente, para buscar o seguinte 
..ia Constituição -Federal. O documento que preconiZa-a 
atuação do art. 88, tenta suprimir o art. 86 e diz o seguin
te: 

"O CoOSCJhõ de Segurariça Nacional e_ presidido 
r)do Presidente da República e dele participam, 
como membros natos, o Vice-Presidente da Re
pública, todos os Ministros de Estado, o Presidente 

-do Supremo Tribunal Federal, o Presidente do Se-
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nado Federal e o Presidente da Câmara dos Deputa
dos." 

\rt. 89. -Suprimir incisos I, II e III. 
\rt. 91. - Nova redação - que é a seguinte: 

. "As Forças Armadas destinam-se à defesa da Pá
tria contra agressõ~s e>;:ternas, e à garantia das insti
tuições estabelecidas pelo povo, através de seus re
presentantes livremente escolhidos em eleições dire
tas, secretas e por voto universal." 

O art. 93 do documento, Sr. Presidente, preconiza 
uma nova redação. 

E veja, Sr. Presidente, agora, a parte importante do 
documento entregue ao Presidente Tancredo Neves, 
como eu disSe, chamado "PMDB e a Nova República" 

"A transferência ex officlo para a inatividade so 
mente poderá ter lugar por motivo de incapacidadt 
física comprovada ou por ter o militar atingido o li
mite de idade estabelecido em lei, ou ainda por força 
de afastamento por mais de quatro anos da função 
militar." 

Agora, Senador José Fragelli, digno Presidente desta 
Casa, e Srs. Senadores, O que diz este documento, do 
meu Partido, entregue ao Presidente Tancredo Neves? 
Evidentemente que não foi aprovado pelos 6rgãos parti
dários, mas é um documento do Partido, feito pela As· 
sessoria- e já li, aqui, os nomes de ilustres Deputados e 
Senadores que fizeram este documento. O que diz o refe
ridõ documento, Sr. Presidente, o que pretendia o 
PMOB? 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli. Fazendo soar a 
campainha.)- A Presidência avisa que o tempo de V. 
Ex' estâ se esgotando, Dispõe V. Ex• de apenas um mi
nuto para concluir. 

O SR. ITAMAR FRANCO -Veja o que pretendia, 
ou o que pretende- posso usar o verbo no presente -a 
Nova Repú~lica, pira mostrar o objetivo e a validade do 
meu projeto, contra o qÚal o insurgiu o Líder do meu 
Partido! -b qUe diz este documento? 

.. somente quando fardado o_ militar na i nativida
de estará- sujeitO--aoS- regulainentos disciplinares." 

E o que preconiza o meu projeto; Sr. Presidente? E 
deixei, evidentemente, de entrar no problema dos milita
res fardados porque este é um aspesto constitucional. E a 
Constituição que preconiZa" qUe o mi_litar, mesmo na re
serva-ou n·a i natividade, tem direito a uSar a farda, se as
sim o desejar. 

E a que visa o meu p·rojeto? 
"Aos militares postos na reserva ou reformados 

não se aplicam os regulamentos disciplinares das 
Forças Armadas." 

Portanto é incri vi!!, Sr. Presidente, que o meu Partido, 
através do Líder, venha a defender que só os militares, 
na reserva ou na i natividade, desde que estivessem filia
dos a partidos políticos, é que poderiam exercer o direito 
de cidadania que esses brasileiros deverão ter ao passar 
para a Reserva. 

Sr. Presidente, vou-me reservar à expectativa de que 
tenha número porque, se realmente não houver número, 
já vou perceber que há uma tentativa de evitar a apro
vação deste projeto. E, na oportunidade que tiver de usar 
a palavra, encaminhareí a V. Ex• o requerimento. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
ITAMAR FRANCO EM SEU PRONUNCIA
MENTO.-

1.2- Antes da República 

Até o início da segunda metade do século passado, as 
Forças Armadas brasileiras, então compostas de Mari~ 
nha e Exército, tiVeram papel discreto na vida poHtica 
nacional, embora preponderante na manutenção da or
dem interna e da soberania. Só eventualmente algum mi
litar tomava parte na luta pelo poder. Então, na maioria 
das vez.es, os Ministros daquelas duas armas eram civis. 

Com a Guerra do Paraguai se deu início à revisão do 
papei-da Ma-rinha e do Exército na_ vida nacional, e a si
tuação se inverteu: eles passaram a ter mais titulares 
oriundos dos seus próprios quadros que anteriormente. 
Aquele evento, aliás, é considerado o marco inicial do 
componente militar na cena política. 
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Os grandes e inesquecíveis Osóriõ e Caxias 'sãO elo~ -À-fi-rmei ·na·ilifcio _::-e vale repetir agora·-:- que c11:b~ o 
qilentes exemplos de integrantes das Forças Armadas a exanie da segunda parte do projeto. Antes de examiná-lo 
exercer influência nos Partidos da época- o Liberal e o no méri!9_,_g!!~[Q_çfeiXo_a_r_Q_~ro clarQ_ma.is __ uma vez que, no 
Conservador. Caxias,- ãiíás, chegou a presidir o Gabine--- que tafige ao_ aspecto da constitucionalidade, eu não mu-
te, cargo que acumulou com o de Ministro da Guerra. A do; continuo defendendo o mesmo ponto de vista que 
República, se não se fez pelas armas, se estabeleceu res- defendi, por escrito, no parecer lavrado no dia 22 de no-
paldada nelas. vembro e que foi aprovado pela Comissão, com o voto 

O triunfo sobre o Paraguai gerou natLiral e nobre ufa~_ v~ncido _apenas do Senador Hélio Gueiros. Não sei se a 
nismo, tendo o papel das Forças Armadas merecido rá~ discordância de S. Ex•, que está no plenário, versou 
pida valorização e destaque. Coincide com essa época: sobre o mérito qu sobre a parte adjetlva do parecer. 

a) a idéia de que os- militares são detentores de acen~ ·Retomo o exame da segunda parte. Modifico o pare-
drado patriotisino; cenraeantes emiti, em -primeiro lugar, porque de acordo 

b) a substituição do humanismo clássico pelas ciências com o art. IOOdo Regimento Interno não cabia à Comis-
exatas na formação de caserna; São de Constituição e Justiça examinar o méritO; e, em 

c) absorção da filosofia positivista com seus campo- 3egundo lugar, porque hoje, depois da discussão que 
nentes cientifico, teciiOlõE:lcO, prágmãtico, pelas duas aqui se feriu, das várias opiniões manifestadas, resolvi 
Armas (Exército e Marinha). esquecer aquele ensinamento que em mim inoculou, 

Tudo isso conduziu. a· uma revisão na organização do através da imprensa, o nobre Senador Jarbas Passari-
poder, beneficiando o centralismo autoritário. Os Minis~ oho. Nã_o _há,! por conseguinte,_ qualquer eiva, qualquer 
tros oriundos de suas pr6piíãS- Arfnas trOUXeiam a ÍJii- tipo-de natureza política no reposicionamento. Absolu-
ciação e o cultivo de perspectivas fechadas de comando tamente, quem acompanha a leitura dos jornais, quem 
destas, sem o c-onhecimento e o debate da Nação, mais yiy; e!TI.PYI.!TlJill~fl.~_cºnt;!tQ com _os meios de comuni-
vinculados, portanto, aos re8:u"Iãtileiitos específicos do cação, verifica que os mJlitares que estão fora da tropa, 
que aos programas de governo e às aspirações gerais do que estão fora das fileiras do Exército por qualquer ra-
pava. ' _ --- --------tão, vez por outra, emitem opin-iões de natllrelã politica. 

São estas, em resumo, as origens do divórcio entre ciw A)Qda, re_~ntemente, 11m general de_ 4 estrelas, pelo 
vis e militares, que já em 1910 se externou na campanha gl!a_l_~pren_di ?- ter_um_grande respeito, emitiu opfniões de 
civilista de Rui Barbosa. natureza política e o Governo Federal, prudentemente, 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Helvídio Nunes, para encami
nhar a votação. 

O SR- HELVIDIO NUNES (PDS- PI. Para encami
nhar a votação. Sem revisão do orador.)-= Sr~ Etesiden
te. Srs. Senadores: 

E sempre oportuno lembrar que, consoante o ensina
mento do Padre Vieira,'? homem muda, todos mudam; Q _ 

importante é evoluir, ao invés de! írlVoluir. Evidente que 
não estou fazendo referencia às mudanças quC vez por 
outra acontecem, às vezes até sucessiva e atropeladamen-
te. Cito uma norma de conduta que deve ser por todos 
observada ao longo da vida. Desejo dar uma explicação 
s-obre o parecer que emiti em 22 de novembro de 1984, 
no Projeto de autoria do Senador Itamar Franco, que 
vem sendo ultimamente objetõ ele acaloradas discusSões-· 
no Plenáiiá:--Reâigí-0 deJ)oís ·ae-üi fido; nã ÚnpienSiilO---
cal. um artigo da lavra do ex-Senador, ex-Pres~d~n_te çles-_ 
ta Casa Jarbas Passarinho._ Sou leitor assíduo daquilo 
que S. Exf publica através de livros e na imprensa, e (:On
fesso que o artigo deixou um resfduo no meu íntimo, .de 
tal forma que, ao redigir o parecer na parte de-~édiO; 
que não cabia à Com"issão de êonstituição e JusHéa' ~X~-
minar, eu me deixei influenciar pelo artigo - repito -
publicado na imprensa lOCai, pel~ Senador Jarbas Passa
rinho. 

Por conseguinte, o parecer tem duas partes completa
mente distintas: à que diz respeito ao exame da consitu
ciona!idade da matéria, e a que a examirüi sobre- o _ 
problema da convieniência e da oportunidade. No._que 
diz respeito à coi1stituCiona1idade ejuridicidade, afirmei 
que a proposição não esbarra nas _malhas do preceituado 
no art. 57, item V da Constituição Federal. 

O que diz esse dispositivo: 

. "Art. 57. É da competência exclusiva do_Presi
dente da República a iniciativa das leis que: 

V- disponham sobre servidores pllblicos da 
União, seu regime jurfdico, provimento de cargos 
públicos, estabilidade e aposentadoria de funcio
náriOs civis, reforma e transferência de militares 
para a inatividade;" 

O que diz, no art.l9, o projeto da lavra do Senador Ita
mar Franco?_ 

"Art. I~' Aos militares postos na reserva oure
formados não se aplicam os Regulamentos discipli
nares das Forças Armadas." 

Não hã, pois, Sr. Presidente, como encontrar no texto 
da Constituição, ao de leve que seja, qualquer inconstitu
cionalidade. 

louvo a prudência do Governo, não o puniu. Por que o 
Governo, que tem a obrigação de punir, não puniu e nós, 
que somõs-Sirtlples legisladores, ê que vamos punir para 
que as np_rma.s _que vamos adotar possam ser cumpridas 
ou descumpridas ao sabor das conveniências do Poder 
Executivo? Absolutamente, Sr. Presidente, Srs. Senado
res. Modifico o meu posicionamento, que já ontem-eX
pressei através de um voto eletrônico e agora, alto e bom 
som, rtão O mudo rio essencial. A proposição é constitu
cional e jurídica, mas a partir de ontem eu a deixei de ter 
como inoportuna e inconveniente. 

Muito obrigado a V. Ex~. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em votação o 
projeto em Prín1eiro turno. 

Os Senhores Senadores que o aprovam queiram per
manecer sentados. (Pausa.) 

Rejcitado_, 

- - <Jsr.-namar-FrilóCó-=--PeÇo vefiâcaCãó~ Sr.= Preslden~--
te___:_ __ _ _ _ _ 

O_ SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Vou suspen
der a sess_ão por_ ~ez minutos, antes acionando as cam
palnh_as_-a fim cfe q_ue _os_Srs-. ~e_nacJ:ores comparççam ao 
-plCn-árlo.- --- - --- - - - - -

-~-- rsmpensa._âi i JhO~às~ e_52 ,i.tlnL!_tM~ a_.s_~sslio e rea-
_j}erta às-T6hõTQs e 02 !nútutOs. 1 

OS~. PJ!E:~JDEN_T~ (José Fragelli) - Esta reaberta 
a sessão. 

Peço aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares, 
para o exercício do voto. (_Paúsa.) 

Os Srs.._ Lfderes_já se manifestaram. 
Os Srs. Senadores. já podem voltar. 
A Presidência recorda que os que vOtarem SIM esta

rão aprovando e os que votarem NÃO estarão rejeitando 
o- projet~ do nobre Senadore Itamar Franco. (Pausa.) 

(Procede-se à votação) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES.: 

Alexandre Costa 
Alfredo Campos 
Amarai Peixoto 
_Bine-ditO- Ferreira 
Carlos Lira 

---Gabriel Hermes 
Helvidio N umes 
rtamar· Franco 
Jutahy Magalhães 
Lomanto Jdnior 
Mãrio Maia 
M aUrO-BOfges 
Nelson Carneiro 

Nivaldo Machado 
Octavio Cardõso 
Raimundo Parente 
S.evero Gomes 
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VOTAM "NÀO" OS SRS. SENADORES: 

Aderbal Jurema 
A!cides Saldanha 
Hélio Gueiros 
Marcelo Miranda 
Roberto Wypych 

ABSTPM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR: 

Aloysio Chaves 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Votaram SIM 
17 Senadores e NAO 5. Houve 1 abstenção. 

Total de votos: 23 
Nilo há Quorum. A votação do projeto fica adiado. 

O Sr; Itamar Franco-- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao Nobre Senador Itamar Franco, pela arde~. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MO. Pela or
dem. Sem revisão do orador) ---Sr. Presidente, Srs. Se
nadores: 

Querià encaminhar a V. Ex•, porque percebo que vai 
haver uma tentativa de impedir a aprovação desse proje
to, o seguinte requerimento: 

Sr. Presidente: 
Na conformidade do que faculta o art. 38 da Consti

tuição, regulametado pelo art. 418, inciso I, do Regimen
to Interno, solicito a convocação dos Srs. Ministros do 
Exército, da Marinha e da Aeronáutica para prestarePI, 
exclusivamente, esclarecimentos sobre as posições das 
respectivas pastas a respeito da sujeição dos militares 
inativos ao Regulmento_ Disciplinar das Forças Arma
das._ 

Na justificativa, Sr. Presidente, me permitlria, rapida
mente, ler apenas o que dizia o então Presidente Castello 
Branco. E veja, Sr. Presidente, no infcio dQ regime de--
arbítrio neste País, a 28 de julho de 1964. Dizia -o Presi
dente Castello Branco: 

. "DECRETO N• 54.062, 
- - DE 28 DE JULHO DE 19o4 

___ Dhopõe sobre a não sujeição de militares da rese"a 
e reformados a disposições dos Regulamentos Disci
plinares. 

O Presidente da República, usando da atribuição 
_ g_~ l_he confere o artigo 87, item I, da Constituiçilo 

Federal e considerando que os regulamentos disci
plinares das Forças Armadas, impõe restrições aos 
militares quanto à livre manifestação do pensamen
fJJ e ao exercício de atividades político-partidáriaS; 

Condiderando-que essã.s restrições têm sua justi
ficativa fundamental nas peculiaridades inerentes ao 

-exercício do cargo ou função de_ que se acha investi
do .o militar quando no serviço ativo; 

Considerando que tais restrições não têm cabi
mento quando o militar passa à inatividade- pala~ 
:vras do Presidente CaStello Branco, em julho de 
1964 - ocasião em que, no regime democrático -
que esperamos nos encontremos no regime demo
crático-~ se inte_gra na_p_l_eni~!Jde dos direitos de ci~ 
dadão ·....:.... silv-O no Que venha afetar a disciplina das 

- próprias instituições militares, decreta: 
ArL 19 Os militares da reserva e os reformados 

não estão s_ujeitos às disposições dos regulamentos 
disciplinares das -ForçaS Armadas pelo fato de trata
rem nO rheiO civi1, 1nc1usive sob a forma de crítica, 
pela imprensa ou outro meio de divulgação, de 
qualquer assunto, excetuando o de natureza militar 
dr;: caráter sigiloso ou funcional." 

E sigo, Sr. Presidente, com a devidajustificã.tiva, para 
dizer que essa controvérsia hoje existente no Parlamento 
com manifestações de militares a favor e contra, e com a 
própria manífest:ição contrária do meu Partido seria 
conveniente a convocação de S. Ex•s, os Srs. Ministros 
Militares. 
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Era o aue eu tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O Projeto dt 
Lei do Senado n"' 267/83, fica com a votação adiada. 

Igualmente, as matérias da Ordem do Dia, em fase de 
votação, constituída dos Projetas de Lei da Câmara_n"'s 
53/77, 41, 56 e 61, de 1985; Projetas de Resolução n"'s 
100, 101, 102, 103, 104 e 106 de f985, ficam com a sua 
apreciacão adiada para a próxima sessão ordinária. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Item 12: 

MATI':R!A A SER DECLARADA 
PREJUDICADA 

Projeto de Lei do Senado n"' 143, de 1983, de au
toria do Senador- Fernando Henrique Cardoso, ·que 
assegura os benefícios da política salarial aos servi
dores públicos sujeitos ao regime-da Consolidação 
das Leis do Trabalho. 

A Presidência, de acordo com o art. 369, letra a, do 
Regimento Interno, e conforme os pareceres das Comis
sões de Constituição e Justiça, Serviço Público e de Fi
nanças, declara prejudicado o Projeto de Lei n"' 1431 de 
1983, uma ve,z que a sua finalidade já foi atendida pelos 
Decretos-leis n"'s 2.064 e 2.065, respectivamente, de 19 a 
26 de outubro de 1983. 

A matéria vai para o arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Volta-se à lis
ta de oradores. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carnei-
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nhecidas como tal. Uma delas, muito corrente, é que a 
Constituição deve ser feita pelo povo. Ora, ninguém de
seja que a nova Carta não seja a expressão da vontade 
popular. Mas essa vontade é expressa através dos Cons
tituintes, eleitos pelo voto secreto, e no qual se inclui,jâ 
agora, o sufrágio dos analfabetos. Sustentar que são os 
sindicatos, as associações de classe, as massas populares, 
os indicados para votar diretamente o futuro estatuto, é 
confundir a opini.ào pública, entorpecer em vez de de-
sobstruir os caminhos da restauração democrática. 
Impõe-se, ao contrário do que assoalham esse arautos da 
confusão, esclarecer ao eleitorado que os preferidos de 
15 de novembro de 1986 receberão mandato para fazer 
inserir na Constituição aquelas aspirações legítimas, que 
ajudem a Nação a superar as dificuldades que a afligem e 
indicar os rumos para que se fortaleça as instituições 
políticas. Necessi_tamos criar uma consciência constitu
cional, assentada na libe"rdade de escolha, capaz de 
sobrepor-se à propagan.da e às incursões do poder eco
nómiCo. 

Mas não é só. E bom seria que fosse somente isso. Há 
mais, infelizmente. Vive_ a Naç_ão_at_ualmente a ameaça 
de ser contaminada pela epidemia do amadorismo políti
co, que se pode espalhar vertiginosa e perigosamente. 
Cria-se uma atmosfera de expectativa falsa em torno da 
Constituinte. Começa-se por pretender que, terminada a 
votação da nova Carta, seus elaboradores dêem por fin-
do o mandato recebido. E novamente se convoque a 
Nação a eleger seus representantes de acordo com o esta
tuído no texto aprovado. __ Ou, em,síntese, duas custosas 
eleíçõ-eS e-nldoze meses, e duas assembléias sucessivas, de 
provâvel composiçã_o semelhante. Tudo isso seria possí

r o, -----vel se fôssemos o Brasil dos amadores, dos que jamais 
O SR. NELSON CARNEIRO (RJ. Pronuncia o se- disputaram eleições, dos até hoje órfãos de represen-

guinte discUrso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: tação política. Os escolhidos para a Assembléia Consti-
Supreendeu-me Agapito Durão esta manhã. Vinha tuinte serão bons ou maus, dependendo do critério ou 

cheio de idéias, críticas e comentários. Deixei-o falar à das emoções dos que os credenciarem nas urnas. Com as 
vontade, sem interrompê-lo. E- essa catitinãria, recolhido mesmas virtudes_e as mesmas deficiências dos Congres-
pelo gravador, cautelosamente escondido, que passo a sos ordinários. E se, ao revés, a seleção for mais rigorosa 
reproduzior, ipsis verbis: para a Constituinte, dada a alta missão que lhes cumpre 

-"Política é assim mesmo. Um salto no escuro. Que 
o digam os pregoeiros das eleições marcadas para no
vembro, em todas as capitais brasileiras. Quanto me 
lembro, somente o Governador_ .RQ_berto Magalhães 
quebrou o coro dos que se rejubilavam com a perspecti
va do próximo pleito. Ainda hoje poucos- o confessam, 
mas quase todos os entusiastas de ontem se dão contado 
equívoco em que incidiram. Se ê certo que o PDS acredi
ta não ter mais nada a perder, a verdade é que muitos 
líderes da Aliança DemocrátiCVa torcem a orelha, arre
pendidos. Com maior cuidado procuram evitar que as 
dissenções regionais- afetem a solidariedade devida ao 
Presidente José Sarney. Em São Paulo, o candidato do 
PMDB não tem o apoio do PFL No Rio de Janeiro, 
cada uma das legendas aliancistas concorre com candi
datos próprios e tentativa para uni-los, se é que existiu, 
resultou infrutífera, animando os partidários da candi
datura pedetista. Somente o Governo Hélio Garcia tem 
impedido até agora o fim do famoso Acordo de Minas 
que possibilitou a Tancre_do __ Neves deixar o Palácio da 
Liberdade para disputar a Presidência da República,_ Até 
no Maranhão os peemedebistas não se aliaram aos libe
rais! Há, bem sei, a exceção de Porto Alegre. Ato de legí
tima defesa contra adversário perigoso; Mas é em Per
nambuco que tomou características mirabolantes a ·dis
putu eleitoral. Verdadeiro quebra-cabeças, que nem os 
experts da política recifense entendem. Ou se entendem, 
se fecham em copas e deixam o tempo passar ... 

Tudo isso é política. O inesperado. Um salto no escu
ro. José Sarney preparou-se para ser V ice. A Presidência 
era de Tancredo, e só a este cabia traçar planos, escolher 
auxiliares, anunciar metas de governo. O melhor elogio 
que se pode fazer a Sarney é admitir que ele não tinha 
programa. E na véspera da posse tudo mudou. 

Lembro esses episódios recentes da vida política na
cional. a fim de convocar aos eminentes colegas para 
juntos meditarmos sobre algusn dos temas que ora discu
tem, dentro e fora do CongreSSo Nacional. 

O grande debate no momento, a espairar-se por todo o 
País, suscitando pronunciamentos díspares, é indiscuti
velmente a Assembléia Constituinte. 

Em meio a opiniões judiciosas, dignas de ponderação 
e exame, há outras, estapafúrdias e surpreendentes, ain
da que expressa, às vezes, por pe...-soas sensatas ou reco-

desempenhar, mais justificável que esse corpo de elite 
continue a legislar, votando inclusive a indispensável le
gislação complementar. O Congresso eleito após a Cons
tituição de 1934 não ultrapassou 1937. A Constituição de 
1946, votada por constituintes que se tornaram legisla
dores ordinârios, presidiu os destinos nacionais até 1964. 
Quem aprovará emendas ao texto votado pelos consti
tuintes autónomos? 

Há uma Constituinte autónoma, as emendas podem 
ser feitas pelo Congresso regular. Então, surpreendente
mente, essa obra dos peritos, desses iluminados, há de 
ser objeto de revisão por aqueles que não têm a mesma 
estrela na testa. 

Mas, hâ mais, Srs. Senadores, e essa fase aí levou a 
uma indagação especial ao meu amigo Agapito Durão, 
quando me disse: ~~Há mais! Há ainda os constituintes 
modelo "Roberta Close". Isso me surpreendeu, Sr. Pre
sidente._Que constituintes serão esses? E o meu velho e 
querido Agapíto Durão, com a experiência dos seus 50 e 
tantos anos de vida pública, me explicou: .. são aqueles 
que parecem mas não são". Perguntei: quaís? "São exa
tamente aqueles que vão- ser designados, sem voto popu
lar, para redigir a Constituição, que o povo vai aceitar." 
Esses são, no dizer de Agapito Durão, Os constituintes 
modelo "Roberta Close". Parecerão ser parlamentares 
constituintes ma~ não __ o são, sã? os p~~vilegiados que, seu 
voto, sem apoio popular, irão fazer a lei que nós teremos 
que aceitar. 

Sr. Presidente, continua o depoimento de Agapito Du
rão: 

"Política é assim mesmo. Há quem pretenda au
mentar para um ano o prazo de desincompatibili
zação de governadores, ministros, secretários de Es
tado. Há quem advogue que durante 1986 fiquem 
proibidas todas as nomeações. Alguns desejam um 
plebiscito, outros um referendo. Muitos debates, 
muita divergência, muito dissem-me-disse, muita 
expectativa, muita traquinagem verbal. No fim, os 
amadores continuam amadores, ou viram profissio
nais. Cada dia é um novo dia. E nisso acreditam os 
que, como OtáviO Mangabeira, se proclamavam 
político profissionais. Ninguém começa general ou 
arcebispo. A longa estrada de êxito vive atulhada 
-de obstáculos. Muitos são os que também no cami-
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nho. Na política, tambéiiJ., como em todas as carrei
ras, em todas aS profissões. Mas especialmente na 
política brasileira, onde se exige salto duplo para 
sobreviver. Isso mesmo atestam, de quatro em qua
tro anos, as renovações das bancadas parlamenta
res. Salto duplo em que tantos profissionais fracas
sam. Para servir de meditação aos amadores, de 
hoje e de todos os tempos." 

Era só o que tinha a dizer, Sr. Presidente. A fita do 
gravador acabou e não pude colher mais o depoimento 
de Agapito Durão. (Muito bem! Palmas. O orador é 
cumprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES. (PFL - liA. Pro
nuncia o seguinte _discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena-
dores: _ 

lnici8.lfnente, desejo agradecer ao nobre Senador Be
nedito Ferreira por ter permutado a sua inscrição comi· 
go, permitindo, assim, que eU tivesse oportunidade de fa
lar ao Senado Federal no dia de hoje. 
· ·Venho à tribuna, nesta Oportunidade, para registrar 
algumas observações sobre a Proposta Orçamentária 
para o exercício de J 986, ora em tramitação no Congres
so. 

De igual mago, pretendo fazer alguns comentários 
sobre matéria orçamentária em geral. 

Quanto à Proposta de Orçamento, é de justiça reco
nhecermos que o Presidente José Sarney, na Mensagem 
que a encaminhou, expressa sua preocupação- e a do 
novo Governo como um todo - como fazer do Orça
mento não um simples orçamento, ditado pelas formali
dades legais, mas algo que substancialmente configure e 
demonstre a verdadeira orientação do Governo em re
lação aos gastos públicos. 

Nesse sentido, diz o Presidente em sua Mensagem, de 
forma textual, que ..... deve o Orçamento permitir a mais 
clara identificação do processo de alocação dos reCursos 
públicos, deixando transparente a definição das priori
dades governamentais". 

E, de fato, mais adiante, dege essas prioridades. 
Estão _elas voltadas para os campos social; de saúde; 

da educação; das populações urbanas quanto a habi
tações, controle da poluição e defesa contra inundações; 
da refonna agrária; da ·agricultura; etc. 

Em outro ponto da Mensagem, o Presidente José Sar
ne:Y assegura que o Nordeste é objeto de atenção privile
giada, deixando implicitainente assegurada a destinação 
de recursos orçamentários suficientes para atender ao 
declarado objetivo de" ... reduzir a enorme disparidade 
económica existente em relação às demais regiões do 
País". 

É, precisamente, nessa questão que desejo deter-me 
um pouco mais. 

Na realidade, compulsando a volumosa Proposta 
Orçamentária, não Consegui constatar a anunciada 
transparência na alocação de recursos, de forma a evi
denciar a Prioridade da regionalização dos referidos re
cursos, especialmente para a região Nordeste. 

De certo, os defeitos da tradicional formulação do 
Orçamento no Brasil impedem que os objetivos expres
sos nas Mensagens Presidencial se traduzam na clara 
transparência de números e- mais do que isso- na fâ
cil identificação de atividades, programas e projetas aos 
quais se destinam as prioridades orçamentárias. 

Os defeitos a que me refiro serão adiante considera
dos. 

Mas, voltando ao problema da regionalização· dos re
cursos, confesso minha preocupação com a dificuldade 
acima apontada. A dificuldade, Sr. Presidente e Srs.. Se
nadores, não se limita apenas à identificação do montan
te de re_c_ursos regionalizados para o Nordeste, mas 
torna-se ainda maior quando se verifica a quase impossi
bilidade de especificação desses recursos, por atividades, 
programas e projetas. 

Ao eXaminar o texto do Projeto de Lei de Orçamento, 
pensei, de início, em apresentar algumas emendas, en
frentando, para isso, até mesmo os obstáculos decorren
tes da interpretação do duvidoso§ 111 do art. 65 da Cons
tituição. 

Entretanto, acabei por me convencer de que é pratica
mente inviável qualquer modificação na Proposta, tama
nha a sua rigidez formal. 
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Nem por esse motivo, abandonei a idéia de saber 
sobre os quais recursos regionalizados para o Norde~te. 

Nesse afã, Sr. Presidente, o_btive dados fornecidos pela 
Se.cretaria de Orçamento e Finanças da Secretaria de 
Planejamento, que me:: concede alguns elementos para 
análise~ Esses dados referem-se à distribuição regionali
zà.da de recursos orçamentários para o Nordeste em re~ 
!ação ao total do Brasil, considerados os recursos de to
das as Fontes. 

O- Nor~eite estâ contemplado, T_]a Proposta, fOm 
13,64% do Orçamento da União para um total de46,70% 
do montante global de recursos regionalizados. Compa
rado com os exerclcios de 1984 ( 15,20%) e de 1985 
(16,94%), o percentual da Proposta para 1986 é mais mo
desto, o que vem a ser a negaçãO do compromisSo do 
Presidente Sarney com prioridades para o Nordeste. :t: 
verdade que os dados relativos de 1984 e 1985 deverri- in
cluir os créditos adicionais abertos naqueles exercícios, o 
que eleva os quantitativos de cãlculos apresentados pela 
SOF/SEPLAN. 

Mas o pior, Sr. Presidente, é que os 9ados são_ insª"tj~~ 
fatórios, porque não revelam a distribuição regional es
pecificada. Por isso, continuO com a mesma dúvida e 
mantenho o interesse de ser informado sobre esses da
dos. 

Com esse fim, estou encami!JhRf!dO Requerimento de 
Informações, para que sejam reSpondidas as queStões ali 
formuladas e que eu possa, ser for o caso, convencer~me 
de que os números correspondein às prioridades anun
ciadas. 

Mas, Sr. Presidente, tenho percebido que todos os 
grandes temas da atualidade brasileira, seJam políticos, 
so:ciais, econômicos, oú -de outra natureza, têm sido con
siderados e debatidos numa perspectiva de reforma. 
Muitos deles, aliás, estão envolvidos no âmbito mais am
plo da reformá constituCional,- vate diZe.r, da Co'rlSiíiú.ili
te. 

nejamento econômíco teve de ser deStnontada aos pou
cos. Isso não significa que a noção de orÇamento
programa é-Coisa do passado. Não. Quero demonstrar, 
apenas, a necessidade de uma urgente !'eforma da legis
lação, a fim de adaptá-la à realidade de hoje. Caso con
trário, continuaiemos a ter um modelo normativo muito 
distante daquilo que existe na prática. 

Nessa ordem de idéias, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
poderia prosseguir com outros exemplos. Seria o caso do 
orçanien_to plurianual de investimentos e das normaS re
lativas às despesas de capital. Nesse campo, muitas coi
sas precisam ser revistas. 

Mas, é importante frisar que tudo isto de que estou fa
lando refere-se ao orçamento fiscal. A reforma orçamen
tária, entretanto, é algo muito maior do que se imagina, 
porq_ue ela dev~rã abranger aqueles çampos ainda não 
devidamente cobertos pela legislação. São eles o do 
-O:rçamento molletário e o da dívida pública interna e ex
terna. É nesse campo da dívida pública que se enquadra 
o chamado orçamento das estatais. Quando me refiro a 
çst~_!,:>r_cam_e_lll-º faç_o--oa distinção precisa entre o_ orçamen-
to_ IiscaJ dos órgãos da administração indireta (que já é 
previsto e diSciplinado na Constituição e na legislação 
específica) e o que abrange os gastos relativos ao endivi
damento público. teste último (talvez impropriamente 
ç:_h-ªmad_o g_~_QJS.<trn_ento)_que deve ser objeto principal da 
reforma. 

A Constituição vigente reserva um capítulo especial ao 
Orçamento, nos artigos 60 a 69. São duas as característi
cas básicas dessas normas constitucionais. Uma, ê a Irie
quívoca preocupação com os aspectos fonnais da lei 
orçamentáría ·anual; -compreendendo as disposições fun
damentais concernentes à elaboração, aprovação e ex e-
cução da lei. Outra, é que tais normas só remetem ao 
orçamento_ fiscaL_~ ____ _ 

__ O Sr.B_e_nedito Ferreira- Permite V. Ex• um aparte? 

-O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Com.muíto pra-
zer. 

Curiosamente, porêm, quando se ab_ordam problemas 
ligados a orçamento e às atribuições do Congresso em 
matéria orçamentária e de fiscalização, não se adota uma 
postura reformista com _rela~o ao as~tmto. fala-se qt_~i- O Sr. Benedito Ferreira- Senador Jutahy Magalhães, 
to em unificação dos orçamentos fisCal, monetário e das -v_, Ex' faz um enfoque muito oportuno sobre a muti-
estatais, e da necessidade de maior participação do Po- lação legislativa que vem ocorrendo no que diz respeito à 
der Legislativo em sua e1aboração e na fiscalização dOs principal lei, na hierarquia, eu diria, depois da Carta 
a tos relativos à sua execução, mas a verdade é que não Magna, a mais importante, que é a Lei de Meios~ Yeja V. 
tenho observado um aprofundamento no debate dessa Ex• como as coisas têm sido alteradas, no Brasil, da ma-
matéria de modo a envolvê-la nas demais reformas.' neira mais atabalhoada possível. Ainda ontem, eu co-

. menta v a, na Comissão de FiscaliZaÇão e Controle, o fato 
. Qu~m se der ao,t:ab_alho ~e __ e~ammar nossa atual ~e- _de que o IOFfoi inserido, inexplicavelmente, na faixa de 

g1slaçao_ orçamentana P?dera afirmar, com segur~_":ça, ____ Jmposto único, que deixou de ser Imposto único por 
que ela e s~perada e prec1sa sofrer profundas alterações. um simples aviso ministerial. M-as 0 mais grave~ e ai, 

Basta d1zer.que as norm::' geraiS sobre orçam~~t~s e realmente, é 0 fulcro do discurso de V. Ex•, é a atri-
ba~anços p~blrcos par a Umao, os Estados e MumcJp!Os, buição que se deu ao Conselho Monetário Nacional de 
estao na Le1 n9 4.~20, que é de mar~o de~~~· A bem d~ -alterar a estrutura da Lei_ de Meios, quando permite que 
verdade, devo salientar que, na mmha oprmão, essa lei 0 Co_nselho Monetário Nadonal fixe os descontos cedo-
representou~ um ~m~de avanço par~ a época •. e~ tenJ?-OS lares para efeito de dedução no Imposto de Renda. Ora, 
d~ concepçao e tecmca o_rçan:entártas .. Tão sJgm~caflv? se um órgão estranho ao Poder Legislativo, como é 0 
fo1 esse avanço que a.legJslaçao postenor,, exemph.ficatl- caso do Conselho Monetário Nacional, tem competência 
va~ente o ~ecreto-let nq ~00, de 1967, ao mtro~uzJr a fi- para diminuir ou aumentar a receita, imagine V. Ex• a 
gura do or7amento-programa, procurou respe1tar as re- quantas nós andamos, realmente, em matéria orçamen-
gras da. Le1 n9 4.320,_e de ce~ta forma, a~ap.u~_r-se a ela. tária neste Brasil. Era esse o comentário e V. Ex' medes-
Não f01 outra a conduta segUJd~ na ÇonshtUJçao de 1_967 culpe por ter-me alongado tanto 
e na Emenda Constitucional nq 1, de 1969, mantida nas · 
Emendas posteriores~ Embora textos constitucionais e, o~SR: JUTA_Ify MA-GAiHÃES _--v. E~; só fez abri-
evidentemente, de superior hierarquia, observa-se que a lhantar o meu discurso. V. Ex• é o dono do horário e pa.. 
Lei n9 4.320 não colide com eles, havefldo mesmo uma deria, até, hoje, estender-se muito mais no seu aparte, 
perfeita adequação normativa. Estou propenso a con- O]UÍto aiª~ d::.t.queles dois minutos previstos no Regi-
cluir até que o texto constitucional é que não colide com" ll_lento. Agr-.adeço a opinião de V. Ex' e vou enviar, inclu· 
a Lei de 1964, tamanha a importância e a influência des- s1ve para conhecimento de V. Ex', um projeto que dei en-
ta. trada, há d_oi~di~~· __ sobr~_ I~p.osto único sobre com-

Quando afirmo que essa le'gislaçâo é ultrapassada, bustí~eis e iubri1iCantes, para que V. Ex' veja a anarquia 
levo em conta alguns aspectos. Por exemplo: 0 Decreto- que existia aqui, em matéria de legislação. Esse -imposto 
lei n• 200, de 1967, introduziu o orçamento-programa tem uma norma legal, constitucional, em certos aspectos, 
entre nós, dentro da estrutura de planejamento da Admi- que foi toda_ modificada no seu sentido, para fugir, por 
nistmção Federal. Ora, todos sabemos que essa estrutura eXemplo; às determinações constitucionais da chamada 
não funciona mais na prática. COm a desordenl eConô- Emenda Passos Pôrto. Então, todas as alíquotas forim. 
mica que conhecemos a partir de 1973, os planos, proje- hlOdiflcadas, extintas ou transfer!das de 12 para 4, para 
tos e programas do GoVernOfõ"ram sendo, progressiva- que nada fosse transferido aos Estados e Municípios. 
mente, abandonados. O planejamento, com sua feição e Tudo era feito nessa base.. 
intenções originais, cedeu lugar, desde então, às estraté
gias de conjuntura. Como planejar a longo ou a médio 
prazos se já não é maiS possfvel fixar metas a curto prazo 
com segurança de cumpri-las? A realidade económica 
que passamos a enfreri"fãY- desfigurou o orçamento
programa, na medida em que. a própria estrutura do pia-

O Sr. Benedito Ferreira- O principal passou a ser o 
acessório. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES --No entanto, 
9uando falamos em modificações de tudo, esquecerno's 
de falar exatamente das modificações na legislação a res-
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peito de Orçamento. V. Ex' lembrou o IOF e o Supremo 
Tribunal Federal, agora, está dando a decisão a respeito 
do IOF, fazendo com que a União reponha às empresas 
aquilo que foi cobrado indevidamente através do IOF. 

V~ja V L Ex• que realmente era impossível seguir a 
orientação, mas na proposta orçamentária atual, onde se 
f~a tanto em transparência, também não temos essa 
transpa.rênci<i. Se V. Ex' for examinar a legislação previs
ta; ã proposta enviada para o Congri::sso, V. Ex• verá que 
ela não é transparente, é muito opaca, e muito dificil
mente V. Ex• ou qualquer' Sr. Senador terá condições de 
reconhecer os programas de governo embutidos nessa 
proposta orçamentária. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, no meu entender, a fu~ 
tura Constituinte deve repensar e reformar todo esse 
capítulo, de modo a realizar algumas alterações princi
pa'is, entre elas: introduzir normas específicas sobre o 
orçamento monetário, dando ao Congresso amplos po
deres pam participar de sua elaboração, discussão, vo
tação e fisc:aJização; .ig.ualmente quanto à divida pública 
interna e_ externa, tanto da administração direta, quanto 
da indireta, permitindo ao Congresso estabelecer os seus 
limites, fixar as normas reguladoras da expansão, con
tenção e retração do endividamento, bem assim fiscalizar 
e controlar tudo o que se refira à amortização e ao paga
mento do serviço da dívida, abrindo-se-lhe, inclusive, um 
canal permanente de participação ativa nas negociações 
da díviCla externa. 

OUtra coisa que não poderá ser esquecida, na reforma 
orçamentáiia, é o relaxamento das restrições atualmente 
impostas ao Congresso de emendar a proposta de lei 
orçamentária anual. Note-se que falo aqui em relaxar e 
não em eliminar as restrições. Sua eliminação correspon
deria ao retorno à velha, abusiva e nefasta prática das 
C(J.Udas o_cç_ame_ntárias. Isso não interessa a ninguém. 
Mas, conservar-se uma restrição como a do a tua!§ 19 do 
artigo _6~ d~ _Ç()~sti_t_!,!.1ção, seria incompatívef com as no-· 
vas responsabilidades assumidas pelo Poder Legislativo 
e que a ele, efetivamente, correspondem nesse novo 
período de nossa História. 

O Sr. Aderbal Jurema - Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Com todo o pra
zer, Senador Aderbal Jurema. 

O Si. Aderbal Jurema- Senador Jutahy Magalhães, 
toda vez em que vejo homens como V. Ex• examinando 
esses problemas tributários, lembro-me de um Secretário 
da Fazenda de Pernambuco, não quero mencionar o no
me, que me chamou a atenção, quando eu era Secretário 
da Educação e Cultura, de que não precisava ele aumen
tar impostos para corresponder ao crescimento vegetati
vo, vamos dizer, das despesas do Estado. O que ele preci
sava _era que a Assembléia Legislativa lhe desse con
dições para que a Secretaria da Fazenda pudesse arreca
dar justamente aquilo que estava na faixa da evasão. Di
zia ele que tanto os Estados, como a União, se tivessem 
um corpo de arrecadação atualizado, poderiam fazer até 
um orçamento paralelo, tal é o montante da evasão deste 
País. De maneira que, quando eu vejo falar, agora, nesse 
momento de prefeitos que vieram daqui, que vai para lá, 
vem para cá, e finalmente cederam alguma coisa, quando 
eu vejo falar no défidt orçamentário, para 1986, de mais 
de 200 trilhões- se não me engano, V. Ex• é um expert 
nisso ... 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Duzentos e dez 
triihões! 

O Sr. Aderbal Jurema-c,-., Eu melembrodesse Secre
tário e, depois, passei a observar, porque muitas vezes 
nós, mobilizados pela vida política, não prestamos a 
atenção a determinadas nuances da vida económica fi
nanceira.do País. A evasão que se dâ neste País nãO está 
"no gibi". Se V. Ex' for ao Conjunto Nacional fazer 
qualquer tipo de compra, e não pedir uma nota fiscal, 
eles não dão. Pode acontecer não é verdade? De maneira 
que eu acho Que nós, em termos fazendários, -estamos 
ainda.n.o século passado. S por isso que este País cresceu 
desse jeito, nós somos uma população de cento e trinta 
milhões, e por mais que haja uma renda miserável para a 
grande maioria dos brasileiros, essa grande maioria está 
se vestindo, comendo, tomando transportes, e tudo isso é 
movimentação de capital. No entanto, nós observamos 
que o crescimento da arrecadação do Pafs não corres-
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ponde à população que temos hoje. _a um estudo muito 
interessante, e que o IBGE- deveria fazer, pi:tra mostrar a 
este Pais que o problema do consumo interno e-xiste, o 
que não 'há é um aparelhamento fiscal capaz de arreca~ 
dar o justo e não o abusivo. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Agradeço tam· 
bêm a V. Ex•, Senador Aderbal Jurema, por vir acrescen
tar ao meu pronunciamento a sua manifestação que, 
como sempre, merece todo o respeito. 

O Sr. Benedltq Ferreii-a- V.-EX• mC i)CrnlítC uma rá
pida observação? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Pois não. 

O Sr. Benedito Ferreira- h pela oportunidade, para: 
nós, que realmente nos preocupamos com a imensa car
ga tributária que já paira e que pesa sobre os ombros dos 
cotribuintes corretos, eu não diria bOnS Contribuintes, 
dos corretos, daqueles que realmente recolhem, agqEa es
tá ameaçada pelo Poder Executiv-o de ser ampliaçla. E é 
muito bom que um Líder, da envergadura do nobre Se
nador Aderbal Jurema, já esteja ate_nto para esse aspec
to, porque, na realidade, nobre Senador Jutahy Maga
lhães, 9 que existe no Brasil é um descaso, ê. o comodis
mo do Poder Executivo de buscar sempre a estrada larga 
e de aumentar alíqubtas e não aparelhar a fiscalização. 
Vale dizer, todo mundo quer ser bom moço, todo mundo 
quer ser siQlpático e ninguém -quer desagradar. Então, 
ninguém quer exercer o papel de fiscalizar. 

O Sr. Aderbal Jurema- Para aparelhar a fiscalização 
é preciso trabalho, e hoje, no Brasil, há uma tecnocracia. 
da preglriça. 

O Sr. Benedit~ Ferreira - Éu concordo plenamente 
com V. Ex•, tanto é que ainda há pouco eu passava al
guns dados ao nobre Senador Itamar Franco, mostrando 
a S. Ex• o exemplo do Imposto Terr_itorial Rural ques~g
nificava tanto para os municípios nos idos de 1951. Sig
nificava 0,96% do total da receita tributária global do 
Brasil. E veja V. Ex.', que, naqueía epoca~ n6s Unhamos 
2.400.000 prOpiíedades rurais e, em 1982, 6.187.000 prci- -
priedades rurals abrangendo o ·dobro da área de 1951, 
vale dizer, quatrocentos e vinte e tantos miihões de hec
tares e, no entanto, em 1982, a receita do rTR total arre
cadada correspondeu a 1/12 daquilo q~:~~ significava 31 
anos antes. Então, veja V. Ex• que há realmente um des
caso em termos de arrecadação. O cômodo é soOrecarre
gar mais e mais aqueles que pagam. beneficiando, evi~ 
dentemente, mais e mais aqueles que sonegam. V. Ex• me 
desculpe, mas eu não poderia, realmente, deixar passar 
essa oportunidade, porque achei de suma importância 
que o Senador Aderbal Jurema, com ã sua responsabili
dade de Lider, esteja atento para esse aspecto da ques
tão. Muito obrigado a V. Ex~ 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Tanto V. Ex•, Se· 
nador Benedito Ferreira, como õ Senador Aderbal Jure.. 
ma, tem razão, embora outros fatores ~mbém nos levem 
a problemas de gastos da Administraçao Pública, a exis
tência de 400 companhias estatais, todas com a diretoria 
constituída, bem remunerada, mas com pouca eficiência, 
na sua grande maioriã, algumas até sem necessidade de 
existir, podendo serem eXtintas, mas foram proHrerando 
nesse período em que a tecnocracia dominou, exatamen~ 
te para abrir vagas para todos os seus companheiros de 
faculdades, amizades, como nós, infelizmente, tivemos 
que coo viver. 

Sr. Preside-ri te e Srs. Senadores. para que essa reforma 
orçamentária se viabilize e se concretize, será indispensá
vel que ela venha acompanhada de amplos poderes de 
fiscalização conçedldos ao Congresso. Hoje, a Consti
tuição contém normas sobre fiscalização financeira e 
o~amentâria nos arts. 70 a 72. !raUl-se, põfêm, de fisca
lização que se con-ceítua e se exerce nO âmbito dos siste
mas de controle interno e externo. Aquele, de competên
cia do Poder Executivo, diz respeito ao ãCOirtparthamen
to e à avaliação técnica da execução orçamentãria. O 
controle externo, por outro lado, é exercido pelo Con
gresso Nacional com o auxílio do Tribunal de Contas da 
União, correspõndendo, em lfnhas gerais, à apreciação 
das contas do Presidente da Reptíblica e ao julgamento 
das contas dos responsãveis por bens e valores públicos. 

Sem recusar importância aos referidos sistemas de 
.~ontrole, estou seguro de que eles conStituem apenas 

·controles formais. E necessário que a fiscalização finan
ceira e orçameritáría envolva muito mais. Entendo que o 
Congresso deve se aparelhar para o permanente acompa
nhamento da execução orçamentária geral, em conjunto 
com o Tribunal deCantas e com o pr6prío Poder Execu
tivo.- Nada deve escapar ao controle técnico e ao julga
mento político do Congresso. 

Coiit o implemento da eficácia da norma do art. 45 da 
Constituição, através da Lei n" 7.295, de 19-12-84, que 
dispõe sobre o processo de fiscalização, pela Câmara e 
pelo SerüidO, d-os atas do-Poder Executivo e os da admi~ 
nistração indireta, poderemos estabelecer agora meca
niSI!!OS que venham a assegurar o poder de fiscalização 
do Congresso, não só financeira e orçamentária, como 
também administrativa. 

Entendo que as Comissões de Fiscalização e Controle 
da Câmara dos Deputados e do Senado devam ser cole
giados de funcionamento permanente, inclusive durante 
os rrieses de recesso paflamentar. A elas devem ser confe
ridos plenos poderes pata investigar os atas do Poder 
Executivo, inclusive os da Administraçãoindireta, como 
prevê a Constituição, permitindo,se-lhes, ainda, encami
nhar ao Ministério Público Federal, ao Tribunal de Con~ 
tas -da União ou ao próprio Poder Executivo, conforme o 
Cã'SO, pam as devidas providências de ordem judicial ou 
administrativa, __ o_ gue_fgr ~uradd nos processos de fisca
lização ou nas proposições d~ sua iniciativa, uma vez 
aprôVadas, sempre que concluírem pela responsabili
zaç~o das autoridades ou dos agentes públicos envolvi
dos. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, encaminho à Mesa o 
segufritc: requeriinento de inform~_~ões: 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇ(}ES 
N• , DE !985 

Nos termos do dísposto no art. 239, I, b, do Regí
mento Interno, e para esclarecimento de matéria re· 
ferente ao Projeto_ de Lei n" 6, de 1985 (CN), que 

-''estima a receita e fixa a despesa da União para o 
exercício financeiro de 198.6", é o' presente parare
querer que o Poder Executivo, através da Secretaria 
de Orçamento e Finanças, da Secretaria de Planeja
mento da Presidência da República, responda às se-
guintes questões: 

I -O percentual correspondente à distribuição 
regionalizada de recursos para o Nordeste, nos 
exercícios de 1984 e 1985, respectivamente de 
15,20% e de 16,94%, ·incluem créditos adicionais 
abertos naqueles exercícios ou excesso de arreca~ 

·dação que, d~ forma direta, tenham repercutido no 
cálculo da referida distribuição? 

2- Quaís sãõ; esptic-ificadamente, os Programas 
de Trabalho, os PrOjetas e as Atividades, voltados 
para o Nordeste, consi~erado regionalmente e Esta~ 
do por Estado da Região, a qUe se destina o riion
l:irite de recursos regionalizados? 

3 -Qual a dotação, fixada para o exercício de 
19$6._ correspondente a cada um dos Programas, 
Projetes e Atividades referidos no item imediata
mente anterior? 

4 -_Dos Programas, Projetas e Atividades men
cionados no item 2, quais aqueles que podem evi
denciar ou tornar transparentes as prioridades do 
Governo voltados para o Nordeste? 

5 -Quais são os critérios ou qual ê a metodolo
-- gia usada para_ a distribuição regionalizada de recur

sos, considerada esta como um todo e, espetialmen· 
te, considerada em relação ao N ardeste? 

6- Por que a regionalização dos recursos para o 
Nordeste, relativa à Proposta Orçamentária ora em 
tramitação no Congresso, da ordem de 13,64% do 
total nacional, é inferior à distribuição regionaliza
da nos Orçamentos de 1984 e {985? 

l-Qual a norma legal que autoriza a manu
tenção de recursos sob supervisão da SEPLAN? 

8- EX:ístíndo--essà norma legal, ela pfópria ou 
outra norma estabelece percentual de recursos orça
mentários sob a supervisão referida no item imedia

-tamente anieríof? -Em caSo afirmativo, qual é esse 
percentual? Em caso nega~ivo, qual o critério adota~ 
do para a fi:ttação do montante desses recursos na 
Proposta Orçamentária?" 
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Era o que eu tinha a dizer. (ryluito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Mãrio Maia)- Concedo apa
lavra ao nobre Senador Nivaldo Machado. 

OSR. NIVALDO MACHADO PRONUNCIA O 
SEGUINTE DISCURSO QUE. ENTREGUE Ã 
REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Concedo a pa~ 
lavra ao nobre Senador Américo de Souza. 

O SR. AMERICO DE SOUZA (PFL - MA. Pro
nu.nci_a_ Q .seguint_e discurso. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Aqueles que tiveram a felicidade de assistir ao históri
co pronunciamento do eminente Presidente José Sarney, 
à 40• Assembléia da ONU, vêem~se felizes, também, pelo 
fato de presenciarem hoje os resultados que a fala presi
dencial estã proporcionando ao País. 

Inicialmente, Sr. Presidente, desejamos lamentar os 
termos com que se dirigi li a esse acontecimento a revista 
Veja, dando uma redação que nos faz imaginar, pelo me
nos àqueles que lá não estiveram, que· o pronunciamento 
de Sua Excelência não tinha atingido os seus objetivos. 
Mais ainda: dã idéia de que o Presidente José Sarney não 
fora bem sucedido, ou o seu sucesso teria sido muito me
nor do que o preS"fdente de outro pafs latino americano. 
· Mas, Sr. Presidente, se por um lado vf:mos com triste

za o que publicou a revista Veja, temos a satisfação de 
ler o que uma revista eminentemente nacional publicou, 
a isto t, traze-!ldo, nãs sua~ primeiras pâginas, a coluna 
do festejado jornaliStá Carlos Castello Branco, quando 
este, fazendo justiça, dest~ca o p<ipel importante que de
seiTtpenhou o Presidente bfasifeiro naquela Assembléia 
da ONU. 

E destaco, Sr. Presidente, alguns tópicos que me pare
ceram importantes, quando diz Car1os Castello Branco, 
dirigindo-se ao Presidente José Sarney: 

. "Ele fixou uma posição irreversível para negociar 
com o FMI, ou como alternativa para entender~se 
com os credores independentemente do av'al deste 
9rgão, sobre o qual convergem as críticas de uma 
comunidade de nações empobrecidas ou ameaçadas 
de graves crises decorrentes do endividamento ex
terno e interno. 

O Presidente falou Cõt'rio Chefe de Governo de 
um País em as-eensão; escapando de uma crise reces~ 
siva, pagando em dia os juros aos credores com sal
do de 12 bilhões anuais na balança comercial, e de
cidido a manter uma taxa de crescimento de 6% ao 
ano. 

Criticou os métodos do FMl; denunciou a políti
ca discriminatória dos Estados Unidos e demais 
nações ricas, que manipulam os preços das 
matérias-primas, fecham as portas às exportações, e 
ainda acusam de desleais as reservas de mercado a 
que sempre recorreram para incentivar avanço tec
nológico no setor vital para a modernização da eco· 
nomia nacional. Mas tal retórica não foi posta a ser
viço de empenhos ideológicos, corria estimulo e 
t'tã~ões da guerra Leste-Oeste. O Brasil com astúcia 
e habilidade, lembrou a sua fidelidade à economia 
liYre, ~ujo corolário é a liberdade política que o con
tinente reconquista, mas que pode perder por artes 
do FMI e dos banqueiros insenSívets a razões políti~ 
cas. 

Alia-se o Brasil, sem abdicar de sua soberania, 
entre as nações que querem viver livremente, na eco~ 
nomia e na política, que querem reverter o progres
so, o processo de estatização da economia e reen~ 
contra r os caminhos da livre empresa. B um aliado 
natural das nações democráticas que detêm o con
trole nas riquezas do Oddente, mas não quer abdi~ 
car do seu direito de acesso ao pleno desenvolvi
mento dos meios de produção e dos caminhos da 
prosperidade. O Brasil nào aceita a sua condenação 
à pobreza." 

O Sr. Jutahy Magaibães- Permite V. Ex• um aparte, 
nobre Senador. 

O SR. AMERICO DE SOUZA- Com muito prazer, 
Senador. 
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O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Américo de_Sou
za, eu gostaria de dizer_ que no meu entendim,ento o Pre
sidente José Sarney fez um pronunciamento perfeito na 
forma, pois-foi um--discurso pronunciado com solenida
de, no templo da democracia. Agora, veja V. Ex~ que 
aqueles que assistiram, que tiveram a opot'tunidãde de 
acompanhar o pronunciãmento do Presidente José Sar
ney, lá no recinto da ONU, manifestaram-se favoravel~ 
mente ao seu pronunciamento. Veja V. Ex• que as lide
ranças da Oposição, riO Brasil, aplaudiram o pronuncia
mento de Sua Excelência. Se _teve ou não repercussão, se 
foi entendida ou não a mensagem deíxada pelo Presiden
te, naquele recinto imponente, que é o recinto da ONU, 
nós veremos, por exemplo, a partir de agora nesta reu
nião de Seul. Nós veremos se aqueles ouvidos que preci
sam ouvir a palavra dos seus companheiros, dos seus 
aliados no mundo ocidental, se esses ouvidos foram 
abertos para entender a mensagem que foi proferida no 
rtX:into da ONU. Nós temos que compreender certos po
sicionamentos dos outros países, temos de lutar contra 
os adversários certos. Nesse problema do protencionül
mo mesmo, nos temos que criticar a ação do Congresso 
americano, e não tanto a do Presidente dos Esta_dos _Uni.: 
dos. Eu tive oportunidade, alguns meses, convivendo 
com o meu pai quando ele era Embaixador em Washing
ton. de acompanhar problemas que o Brasil já tinha des
de aquela ápoca, problemas de exportação de café, ex
p-ortação de tecidos, exportação de cacau, exportação de 
fumo, e a luta era dentro do CongreSso. Desde aquela~
poca. o Congresso, para atender aos interesses -eleitorais 
dos ·representantes, fazia r"estitções a essas importações, e 
nós temos que_ compreender que eles vão ter agora um 
ano eleitoral; então também essas dificuldad~s todas sur
girão e surgirão coin--gfiinde força. Então, o dis_c_urso 
pronunciado pelo Presidente José Sarney foi um discurso 
de um Presidente cônscio de suas responsabilidades. A 
sua obrigação ele cumpriu, transmitindo a todos os po
vos o pensamento do Brasil. Se a s_ua mensagem será es~ 
cutada ou não, sem querer comparar, mas fazendo um 
exemplo que não tem nenhuma comparação com o fato, 
porque são bem distantes um do outro, na sua grandeza, 
eu diria que é aquilo, por exemplo, que os Srs. Parlamen
tares fazem, quando pronunciam um discurso, fazem um 
pronunciamento estudad_o, dentro daquilo que eles con
sideram do interesse nacional, não importa que depois 
não tenha a repercussão devida, que fique abafado por 
esta abóbada, mas eles cumpriram com -sua-Obrigação. 
Eu tenho a certeza de que com o· discurso do Presidente 
José Sarney isso não ocO-rrerá, põi-que se houve repercus
são nacional, houve também a repercussão internacio
naL Apenas espero que os ouvidos que precisam ouvir; 
que precisam entender, também tenham sido abertos. 

O SR. AMliRICO DE SOUZA - Muito obrigado, 
Senador Jutahy Magalhães, pelo importante aparte de 
V. Ex~. que enriquecerá este meu pronunciamento. 

E complemento a declaração de V. Ex•, Senador Ju
tahy Magalhães. Na verdade, não só houve a repercus
são que todos aqui proclamamos, nos Estados Unidos, 
como também junto ao governo norte-ameriCano, o pro
nunciamento do Secretário de Estado americano George 
Shultz ao Senhor Presidente José Sarney, quando a este 
visitou no Hotel Internacional, em Nova Iorque, e ao 
Presidente brasileiro entregou uma carta de apoio as te
ses defendidas pelo Presidente José Sarney, vem confir
mar o que há pouco aconteceu em Washington, quando 
o_ Secretário de Estado do Tesouro dos Estados Unidos, 
James Baker, reunindo, ontem, os presidentes dos maiow 
res bancos do País, discutiu com estes as novas condições 
de renegociação da dívida externa dos países em desen- -
volvimento, 

E., Sr: Presidente, Srs. Senadores, uma vitória do Se
nhor Presidente José Sarney. 

O Sr. Nivaldo Machado- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. AMtRICO: DE SOUZA- Pois não, ouço V. 
Ex.' com muito prazer. 

O Sr. Nivaldo Machado - Senador Américo de Sou
za, quem com isenção, vale dizer, sem paixão e de espíri
to desarmado, aprecie a analise o pronunciamento do 
Senhor Presidente José Sarney, na ONU, hã de chegar à 
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conclusão a que chegou o jornalista Castello Branco-~· 
de cujo artigo \r .-Ex• extrai alguns trechos, para conheci
mento desta Casa, e para provar o que nós sustentamos, 
não só os seus correligionários, os que o apoiamos, mas 
também os seus aâversârios políticos,- que foi ampla a· 
repercussão que alcançou sua palavra na Organização 
das Nações Unidadas. A posição do Senhor Presidente, 
fi"rme; objCiiva: fúi::ida. alcançou, repito, a mais ampla 
ressonância entre o povo brasileiro e fora daqui, entre os 
p3.ises do chumado terceiro mundo e até nos países ricos, 
que não tiveram como esconder o peso do Brasil, oitava 
economia do mundo, hoje, enfrentando uma grave crise 
decorrente. de diversos fatores de ordem externa, f!IaS 
disposto a ultrapassá-la, a superar os obstáculos de toda 
a natureza e a se firmar como uma nação respeitada e 
poderosa. O Presidente José Sarney _ _foi o_fi__el intérprete 
do pensamento do povo brasileiro: quer pagar a sua dívi
da, quer honrá-la, mas não pode fazê-lo nas co_n_dições 
impostas pelo FMI que, em defesa dos banquciros_inte~:
nacionais, exige condições inaceitáveis para o Brasil, que 
não admite que a sua sOberania sofra arranhões de qual
quer natureza. De modo que quando V. Ex• analisa esse 
pronunciamento e põe em destaque a sua repercussão, 
temos que regístrar aqui o apoio dado pelo povo brasilei
ro ao seu Presidente que soube, fiel às tradições do nosso 
País, manter-se numa posição firme, com dignidade, exi
gindo repeito para uma Nação soberana que cumpre as 
suas obrigações internacionais-, dentro dos princípios 
que norteiam o relacionamento entre os povos: de sobe
rania, autodeterminação e igualdade jurfdica. Terri., por 
isso. condições morais para tanto, Nesta hora, mesmo 
atravessando fase difícil internamente, dispõe-se a supe
rar esses obstáculos para se firmar como potência e cons
truir _ _aqui uma sociedade livre, justa, frater':la e democrá-
ticã. -

O SR. AMf:RICO DE SOUZA- Nobre Senador Ni
valdo Machado, as palavras de V. Ex.b 9 vêm enriquecer 
este meu discurso. Na verdade, o que disse o Presidente 
José Sarney na Organização das Nações Unidas foi uma 
verdade tão clara e com a firmeza de estadista que se itn
punha aos olhos do concerto das Nações, que alcançou 
uma repercussão tal que, segundo um banqueiro ameri
cano, conforme publica o jornal O Globo, em sua ·ediçãO 
-de -onte-m, atravéS di notícia- transmitida por seu corres
pondente em Washington, que uma mudança fundamen
tal na posição americana, sobre o assunto, marca a po
sição agora do governo americano, em face dos países 
endividados. 

E diz mais, 

"O encontro do Secretário do Tesouro dos Esta
dos Unidos com os principais banqueiros daquele 
país se realizou às vésperas de viagem de Beker a 
Seul, para participar da Assembléia anual conjunta 
do Fundo Monetârio Internacional e do Banco 
Mundial. 

Acredita-se que, nessa reunião, os Estados Uni
dos proporão critérioS mais políticos para a renego
ciação, alterando a abordagem apenas técnica do 
problema, empregada até agora. Essa nova estraté
gia daria mais ênfase aos programas de reajustes 

-que não trouxessem recessão ou, como na definição 
de um banqueiro, que se_baseassem em mais cresci
mento e menos austeridade." 

_ Está aí, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o ·resultado 
eloqüente, antes mesmo que imaginâssemos, do pronun
ciamento feito pelo eminente PresidenteJoséSarney, na 
Organização das Nações Unidas. 

E essa certeza, Sr. -Presidente, certeza de qUe--o Presi
dente José Sarney se houve c-om acerto e bem represen
tando o pensamento do Brasil, se encontra nos discursos 
-'!ue foiain feitos nf:sta Casa e na Cânlaril.~dos Úeputa
dos, pelos mais ilustres oradores, entre eles representan
tes da Liderança do Partido de OposiçãO, o DeputadO 
Prisco Viana e o Senador M urilo Badaró. 

TOdos foram -enfáticos em ·afirlnar que o Presidente 
José Sarney pronunciou uma das mais importantes peças 
oratórias já ouvidas na OrganizaçãO-das NaçÕC§ Unidas. 

Desejando, Sr. Presidente, cumprimentar mais uma 
vez o Excelentíssimo Senhor Presidente José Sarney, pela 
sua postura de estadista e de liderança latino-americ~1_1a, _ 
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manifestada na sua viagem a Nova Iorque, renovail!OS 
com os nossos aplausos, a certeza de que o País, agora, 
seguindo em rota determinada, sob uma liderança firme 
e decidida, há de encontrar melhores caminhos e atingir 
maiores objetivos. 

Por fim, é importante destacar a posição que o Presi
dente José Sarney obteve durante a sua temporada em 
Nova Iorque. Participamos, Sr, Presidente, de muitos 
dos encontros que Sua Excelência teve com expressivas 
lideranças mundiais, entre elas o próprio Secretário de 
EStado dos EStados Unidos, o Presidente do Uruguai, o 
Primeiro Ministro da Polônia e tantos- outros. Deseja
mos, enfim, com o nosso aplauso, crer que agora o País 
pode se rejubilar, porquanto a palavra de um Presidente 
do Brasil Não só é ouvida como respeitada, e acima de 
tudo não só respeitada mas também levada na sua devi
da consideração. Muito obrigadQ, (Muito bem!) 

O SR.~-P]l~SIJ;:iENTE (Mário Maia)- ConCedo a pa
lavra ao nobre Senador Carlos Lyra. 

O SR. CARLOS LYRA (PDS- AL. Pronuncia o se
guinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidenw 
te, Srs. Senadores: 

Ultimamente muito temos ouvido sobre o discurso do 
Presidente José Sarney, nas Nações Unidas. Aqui ouvi
mos peças oratórias do nobre Senador Roberto Campos, 
do nobre SenadOr Virgílio Távora, falando sobre o 
problema econômico, o déficit interno e o endividamen
to exteJ;"no, 

Quero" le.f para este Senado um artigo publicado há 
pouco tempo pela revista Financial Time. Nele se sinteti
za muitas das idéias que o Presidente José Sarney expôs 
nas Nações Unidas. 

E o seguine artigo: 

"O QUEBRA CABEÇA DO DEBITO E 
~ -~AS RELAÇOES COMERCIAIS 

Foi o S.enhor Donald Reagan, quando exercia, 
há dois anos, o ·cargo de Secretário do Tesouro dos 
Estados Unidos, quem primeiro sugeriu a· realização 
de urna Conferência de Cúpula para que os Minis
tros do Comércio e das Finanças pudessem debater 
a crise surgida com a dívida do 3~ Mundo. Mesmo 
quando reunidos em um Gabinete, os Ministros-das 
Finanças, munidos de um arraigado preconceito 
contra os mercados livres, muitas vezes conseguem 
falar uma linguagem totalmente diferente dos Mi
nistros do Comércio, os quais, em muitos governos 
podem ser considerados como os Ministros do pro
teclonísmo. Contudo as reformas financeiras, exigi~ 
das j:>elo FMI em muitos países do 311 Mundo (deve
dores) estão sujeitas a exercer profundas conseqUên
cias sobre a estrutura do mercado internacional. O 
Senhor Dcinald Reagan considera absolutamente 
ividerife que-a· p-anóplia das relações_ comerciais e fi
nanceiras entre os pãíses industrhilizã.dos e em vias 
de desenvolvimento tem que ser reexaminada con
juntamente. 

Inútil dizer que a prematura proposta do Senhor 
Regan, logo em seguida, mergulhou no desprezo 
burocrático da cúpula econômica internacional. O 
ú.nico vestígio que deixou _foi a vaga compreensão 
por parte dos líderes dos países industrializados 
para promOYer -uin "Diálogo" maior entre o FMI e 
a Secretaria do GATT em Genebra. Até agora, esse 
diâlogo produziu, apenas, um ensurdecedor silên
cio. Entrementes, os custos e perigos· das contra
dições ainda seVJ- sol_!lções entre as políticas interna
danais financeiras de comércio e de macroeconow 
mia continuam crescendo. 

Contra es~ abackground", o relatório anual da 
UNCTAD (Conferência das Nações Unidas para o 
Comércio e o Desenvolvimento), agora publicado, 
aparece como uma bem-vinda modificação. 

.o ponto central da UNCTAD é que o enfoque 
atual sobre a crise da dívida do 311 Mundo, realmen
te, não está resolvendo o problema mas, simples
mente, transferindo-o do sistema bancário interna
cional para o do comérCio mundial. A UNCf AD 
apresenta numerosas razões para considerar que os 
p~ogramas de ªjustªrnento dos países devedores se 
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revelam insustentáveis a longo prazo. Algumas des-
sas razões, provavelmente, estão sendo superenfati
zadas por exemplo, sua macabra projeção de que as 
taxas reais de juros poderão permanecer acima de 
6% por outra década. 

Igualmente, existem alguns pressUpostos ques~io
náveis atrás da dedução sugerindo que um corte nos 
investimentos em muitos pa[ses devedors pode, 
eventualmente, torná-los fisicamente incapazes de 
gerar um crescimento de suas exportações nos níveis 
exigidos para cobrir o serviço de suas dívidas. Como 
o Banco Mundial tem freqüentemente demonstrado 
a eficiência de investimento pode ser muito mais im
portante que seu valor agregado um ponto que os 
Uderes do 31' Mundo não podem, de maneira algu-
ma, ignorar. _ _ - . 

Contudo, é dificil escapar ao argumento central da 
UNCTAD contra a atual complacência c-om !efação- à 
dívida do 3~' Mundo. O risco é que os próprios pafses in
dustrializados, no fim, poderão frustar os esforços de 
ajustamento dos devedores, recusando seus mercados 
para as exportações do 31' Mundo. 

Assim sendo, a sabedoria convencional represen
tada em repetidas reuniões de cúpula económicas e 
encontros anuais do FMI tende a cerrar suas mãos e 
emitir denúncias generailizadas de protecionismo.
Mas a posição da UNCTAD é mais profunda: pro
tecionismo é uma resposta previsível e possivelmen
te, inevitável para esta espécie de extremo desvio 
dos pradrões do comércio ínternacional que podem 
ocorrer, quando países como a Brasil_ e o México 
são forçados, por anos e mesmo por décadas sem 
fim, a gerar superavits comerciã.is-de 5% mais -~e seu 
crescimento iriterrio brutO -e· qUando até os mais 
pobres países em ·desenvolvimento da África 
encontram-se na situação- de gastar grande parte de 
sua assistência para o desenvolvimento em paga· 
mentes de taxas de juros em vez de importar dos 
países industrializados. 

BARREIRAS 

Logicamente, por si mesmo é desejável para os 
países industrializados diminuir as barreira~ prote
cionistas contra a importação de produtos dos paí
ses do 31' Mundo a um custo agregado superior a 3 
milhões de empregos anualmente, de acordo com a 
UNCTAD. A UNCTAD Calcula que o custo econó
micO total das barreiras protecionistas contra o 3"' 
Mundo supera 700 bilhões de dólares a níveis de 
preços atuais. Mas é duro de imaginar a eliminação 
de barreiras protecionistas contra o 31' Mundo en
quanto os países devedores estão sendo forçados a _ 
reduzir ou cortar sua próprias importações do mun
do industrializado. 

Mesmo se o protecioni~mo pode ser ~fastado a 
curiosa combinação do dese_ÍrÍprego :recorde nos 
países industrializados, a auSteridade provocada 
pela dívida do 3~' Mundo e um sistema financeiro in
ternacional que está reciclando cada dólar de suis 
poupanças disponíveis no déficit Orçamentárío dos 
Estados Unidos justifica o argumeriio bás!:co da
UNCTAD de que jâ chegou a hora para se exami
nar a dívida o déficit comercial e o gerencia_mento 
macroec-onómíco intefnacional dentro de um mes
mo contexto político. 

Foi exatamente essa a tônica do diScurs-o do nosso 
Presidente nas Nações Unidas. Era o que eu tinha a di
zer, Sr. _Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- ÇonCedo a pa
lavra ao nobre Senador Odacir SOares. 

O SR. ODACIR SOARES (PDS - RO. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, não 
obstante certo ufanismo qUe envolve atualmente os 
meios ligados à nossa indústrfa de material bélico; face 
ao seu progressivo processo de independência, desde a 
renúncia, por parte do Brasil, do Acordo Militar que 
mantínhamos com os Estados Unidos e, mais recente
mente, dadas as repercussõ_es internas provocadas pefa 
chamada Guerra das Malvinas, o fa~o é que hã um misto 
9e mito e mistérío cercando o assunto. 

Seria atê certo ponto compreensível que, por razões de 
segurança nacional e de estratégia mercadológica, as in
formações sobre nossa indústria e nosso comércio de 
material _bélico não fossem explícitas, a fim· de atender 
aos objetivos específicos de cada uma dessas áreas. 

Ocorre, entretanto, que vivemos no escuro e às apal
padelas quanto aos investimentos que se realizam e aos 
verdadeiros resultados alcançados pela indústria de ar
mamentos oo Brasil. 

Encontramo-nos num cipoal de números e de expres
sões camufladas a respeito da matéria. 

Aliás, a palavra~chay_e u_tiliza_da nesse universo incóg
nito é estimatíva, ou seja, avaliação aproximada. 

Assim, estima-se que haja hoje no Brasil entre 350 a 
400 indústrias de_armamentos, se bem que, em 1:3 anos 
de pesquisa, certo patrfcio, candidato à tese de doutora
do na França sobr:e o assunto, só tenha encontrado 162, 
incluindo-se entre_ elas as que produzem uniformes e 
calçados militares. _ 

Na mes~a incerteza estão os cálculos relativos aos ti
Pos de armas produzidos no País. Consta que são 230 ... 

Apesar de hoje representar entre 5% e 10% do Produto 
Interno Bruto, a indústria d~ material bélico é o segmen
-to_econôm_í~Q_que dispõe_ de menos est~t_íst~cas no Brasil. 

Aliás,_ iro!licam~nte, __ õ:!~_esfat_ísticªs_ -disponíveis a res
peito são oriundas _ôe p-ublicações estrangeiras especiali
zadas, como a United States Contrai and Disarmanlen-t 
A_ge_n_cy, dos Estados Unidos; o-International Institute 
f01: ~JIªtçgic Sty_Qies, d~ Inglaterra; ou_ o Stockolm Inter
national pçace _Research I_nstitute, da Suécia_. 
_ E_ê- co~ base nessas publicações que sabemos aproxi
madament~_a sit_Uação bra.si!çira oess_e.campo. Por elas, o 
.Qr"ª-~il.figuJ;"a entre_ Q$._OQY.OS expressivos exportadores de 
armamentos, ao lado de Israel,_ Corêia d_o Sul, Corêia do 
Norte e Turquia. 

Os dados seguintes, referentes ao período de 1978 a 
1982, calcadas nas fontes citadas e complementados com 
o que se pôde apurar por aqui, mostram a evolução da 
situação brasileira na comercialização de produtos béli
cos no exterior. 

Em -1978, compramos 210 milhões de dólares e vende
mos 110 milhões; em 1979, compramos 240 milhões. A 
partir de 1980, nossa posição se modifica: exportamos 
150 milhões de dólares contr~ 130 milhões; em 1981, as 
exportações mantiveram-se em 150 milhões de_ dólares e 
as importações baixaram para 60 milhões. Em 1982 a 
eYolução foi bastante expressiva: 625 milhões de expor
tações e apenas 30 milhões de importações. 

Segundo as versões mais convergentes, ano passado o 
valor total das exportações de produtos militares foi esti
mado _em cerca de I bilhão 300 milhões de dólares, 
abrangendo uma gama de armamentos que vai desde a 
simples granada de mão até o sofisticado lançador múlti
plo de foguetes- Astros-, da Avibrãs·. Mas hã círcu
los que acreditam que aquele valor tenha ultrapassado os 
2 bilhões de dólares, dada a variada camuflagem que en
volve os produtos militares destinados ao comércio exte-
rio r. 

··Este ano, de acordo-rom u-jornal alemão Stern,__ de se
terriOrci último, a indústria brasileira -cfe armamentos te
ria -reàístfãdõ-úffi reCorCfe de- itegócios de-Janeiro a junho: 
nada menos que 1 bilhão a 100 milhões de dólares! Ain
da de acordo com o jo_rnal,_ a indústria militar brasileira 
teria 3l:lmentad-o sua Prod-ução em 40% em relação a 
1984. acrescentando que 95% dessa produção - tan
ques, aviões_ de com~ate e de transporte, mísseis e peque
nas armas - seriam destinados à exportação. 

Calcula-se que o Brasil esteja vendendo equipamentos 
militares para 30 paíSes~ dentre os q·uais se destacam, 
pelo valor das transações, o Iraque e a Arábia Saudita. 

As empresas _respOnsáVe-is por essa produção empre
gam, dir_etamente, em ~orno (!e 1_00 milpe~soas. S6 a EN
GES,.\-(Engenheiros Especializados S.A.), grupo priva
do que_ reúne !3 empresas, tem para mais de to mil em
pr~gados, dos quais_p~I_o m~nos _ _3_00 cientistas. Se Jevar
m()!_~rri con_tl!_ª_exisiê_n_C_i_a_d_e_u_m número expressivo mas 
pouco conhecido de fábiicas de componentes e de aces
sórios, o contingente: de enlpregados diretos sobe para 
qUase 200 mil. 

Etl)_~ejo _à c:ort!M_!I~_fum_aç-ª----com que se busca en
cobrir ess~ ••área reservada'\ descobre-se que as vendas 
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externas de material bélico fogem à alçada da própria 
CACEX, sendo_ controladas pelo colegiado sob a sigla 
PNEMEM (Política Nacional de Exportação de Mate
rial de Emprego Militar), de que participa, basicamente, 
o Conselho de Segurança Nacional e o Itamarati. Uma 
das técnicas do processo de exportação é fazer-cOm que o 
material apareça nas estatísticas diluído em itens genêri
cos de vários grupos de materiais, tornando-se, assim, 
extremamente complexa a sua identific<ição. 

Embora de índole pacifista, erigindo o princípio da 
não-intervenção como pedra angular de sua política ex
terna !! preconizando a utilização do acordo como prin~ 
cipal instrumento na solução dos conflitos internacio
nais, seria ingênuo deixar de reconhecer o direito de o 
Brasil participar de um mercado mundial que este, ano 
deverá atingir a bagatela de 800 bilhões de dólares (!), 
sendo que 90% se referem aos orçamentos militares dos 
Estados Unidos e da União Soviética, ambos enfáticos e 
contumazes pregadores da paz entre os povos ... 

O Egito pode ser bem um exemplo de que os países do 
chamado Terceiro Mundo não podem assumir uma ati
tude contemplativa diante desse vasto e próspero comér
cio internacional:. "apesar de ser um dos países mais 
pobres da região, _c;om uma renda per capita de 560 dóla
res por ano, a indústria bélica do Egito jã fatura em tor~ 
no de I bilhão de dólares por ano, ultrapassando, em im
portância, produtos tradicionais como o algodão, o tu
riS!flO e as. taxas cobradas das embarcações que atraves
sam o canal de Suez. Mas, ao contrário da indústria bra
sileira. a do Egito é na realidade uma atividade de mon
tagem e adaptação de armamentos de outros países, 
como o missei soviético SAM 7, helicópteros GAZELLE 
e aviões de combate Mirage 2._000", Em verdade, o Egito 
bLJsca -em função de sua cotldição de país ãrabe e, por 
isso, da vantagem de contar com clientes preferenciais
, o Egito busca tornar-se o maior supridor de equipa
mentos bélicos para os países do Oriente Médio, que é a 
região do mundo onde mais se importam armas, que nos 
próximos seis anos, os países do Oriente Mêd.io gastarão 
em torno de 33 bilhões de dólares em armamentos •. "O 
Omã já aloca 40% de seu orçamento para a defesa mili
tar; a Arábia Saudita gasta 2.700 dólares per capita. por 
ano. em projetas mHitares; e os Emirados Ârabes Unidos 
aumentaram, nos últimos dez anos, 56 vezes (f) suas des
pesaS militares." 

Mesmo admitindo-se como exageradas as versões que 
circulam aqui e no- exterior sobre mirabolantes resulta
dos em_nossa pauta de exportações de material bêlico, e 
também quanto a excepcionais progressos tecnológicos 
nessa área, é íorçoso i'econhecér que, em função dos mi
lhares de novos empregos para os brasileiros, das cente
nas de milhões de dólares que se estão só mando às nos
sas exportações, e do fortalecimento de nosso parque in
dustrial, com o aparte de novas tecnologias, a indústria 
brasileira de material bélico está assumindo crescente 
importância não s6 estratégico-militar como sobretudo 
econômico-social. 

Não é difícil, por isso, constatar genericamente expres
sivos progressos que estamos realizando em todos os se
tores abrangidos por essa indústria. 

No Exêrcito,_ a plataforma móvel ASTROS, fabricada 
pela A VIBRAS, capaz de provocar uma chuva de des
truição de até 72 disparOs- de uma só vez, a 3(} quilôme
tros de distância, pelo acionamento de seus foguetes de 
127. 180 e_300 milímetros, representa um reforço subs
tanciai aos sistemas de artilharia. Â plataforma AS
TROS, somam-se os nov~s tanques Osório e Tamoio, 
equipados com computador. 

A Marinha está realizando o projeto e construção de 
navios sofisticados, como as corvetas anti-submarinas, 
dotadas de simuladores avançados para o treinamento 
de cadetes. Ela ~mbéll) se prepara no sentido de projetar 
e executar submarinos a partir de tecnologia transferida 
da Alemanha Ocidental. 

Na· Aeronãutica, o .sucesso técnico e comercial al
cançado pelo turboélice BANDEIRANTE, utilizado 
com êx_ito no patrulhamento do litoral, abre promissoras 
perspectivas para o BRASIUA, maior, mais veloz e in
teiramente pressurizado, incorporando avanços tecnoló
gicos bastante significativos, seja no campo da eletrôni
ca, seja no dos materiais compostos. Que brasileiro não 
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vai se orgulhar ao ver nosso treinador TUCANO enver~ 
gando brevemente as insfgnias da Royal Air Force, da 
Inglaterra, como decorrência de expressiva vitória em 
acirrada concorrência internacional? E o jato de comba~ 
te AMX, que estamos construindo çm parceria com a 
Itália e cujo protótipo brasileiro voa agora, ainda neste 
mês de outubro, pela primeira vez no espaço a~reo na~ 
cional? ... 

Senhor Presidente, Senhores Senadores: 
As rápidas colocações que acabo de fazer oriundas do 

fato de presidir, no momento, a Comissão de Segurança 
Nacional do Senado _Federal sobre a indústria de mate~ 
ria! bélico no Pafs tem por objetivo colocar em evidência 
três aspectos fundamentais. 

O primeiro é a necessídade de se avaliar, realmente, a 
situação de nossa indústria de material bélico, sobretudo 
no· que se refere aos investimentos e aos seus efetivos reM 
sultados, quer no plano interno, quer no externo, dada a 
absoluta car@:ncia de informações. 

O segundo aspecto é procurar ressaltar que, malgrado 
nossa índole e determinação pacifista, o surto desenvo1M 
vimentista que hoje anima esse segmento industrial e coM 
mercial tem importante sentido estratégico e econômicoM 
social para o País, que se vai tornando crescentemente 
independente da importação de equipamento e de tecnoM 
!agia nesta área. 

E, por último, à guisa de conclusão, inferir que não 
convém a um País a caminho da Sua consolidação demo~ 
crática, que o Parlamento, órgão responsável pela correw 
ta execução das leis que elabora- e, no caso, está a Lei 
de Meios, o Orçamento - encontre-se paradoxalmente 
de olhos vendados a respeito do que verdadeiramente se 
aplica e o que efetivamente se está alcançando na área da 
indústria de material bélico no Brasil. 

Sem pretender levantar, a priori, dúvidas ou susw 
peições sobre a lisura dos negócios que estão sendo feitos 
sob a égipe de segurança nacional e do sigilo comercial, 
estou convencido de que, a exemplo do que ocorre nos 
países entranhadamente democráticos, chegou a hora de 
esta Câmara Legislativa instituir uma forma eficaz de fis
calizar, especificamente, as vultosas e importantes tran
sações-de selar, preservando-se, fundamentalmente, o in
teresse nacional. 

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

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Concedo a paM 
lavra ao nobre Senador Nelson_ Carn~iro, 

O SR. NELSON CARNEIRO (RJ. Pronuncia o_ se
gl.!inte discurso, sem revisão do orador,)- Sr. Presic;l.en~ 
te Srs. Senadores: 

. Os cientistas vêm desenvolvendo esforços, no sentido 
de que, mediante entendimentos entre o Conselho Na
cional de Pesquisa e o Ministério da Ciência e da Tecno
logia, seja instalado em Campinas um Laboratório Na~ 
cional de Irradiação Cincrotron, ao lado de Institutos da 
SEI e de estabelecimentos industriais. 

A idéia da construção de Sincroton no Brasil, para uti
lização em experiências de Física, Qufmica, Ciência dos 
Materiais e Bilogia nasceu no Centro Brasileiro de Pes. 
quisas Físicas onde se realizaram os primeiros estudos de 
viabilidade, conforme relatório.$ do CNPQ, a partir daM 
quele referente ao ano de 1981. 

Na página 46 desse documento, afirma-se que .. no fi~ 
na] do ano, foram ínicíiidas discussões sobre a transfor
mação do CBPF em laboratório nacional, a partir da im
plantação de uma linha de pesquisa interdisciplinar, com 
a utilização de avultados equipamentos. Depois dos pri
meiros estudos, foi apresentado ã ditetOria do CNPq um 
documento preliminar, com a jJrop-osta-âe análise de via
bilidade de um laboratório de radiação Cincrotron, no 
Centro Brasileiro de Pesquisas Ffsicas. 

O Professor José Leite Lopes, em constantes visitas ao 
CBFP,a partir de 1979, t6ve ensejo de estimular e apoiar 
o diretor da época, no sentido da efetivação desse proje
to, estando hoje, seguro de que o antigo diretor levou 
consigo não somente a idéia, mas os e:;tudos sobre esse:; 
laboratório. 

Seguindo a sugestão do ilustre cicmtista, quererilos fa
zer um apelo às autoridades competentes, no sentido de 
que o Laboratório Nacional de Radiação Sincrotron seja 
localizado no Rio de Janeiro, em condições de 
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transformar~se em pólo para um Centro Nacional de 
Ciências Tecnológicas, incorporados, além dos institutos 
do MCT e do CNPq, outros da área tecnológica dos di
versos Ministérios, localizados naqUela cidade, além de 
indústriãs ali estabelecidas, cujo desempenho interessa 
aos trabalhos desses órgãos. • 

Se o progresso de instituição -como a UNICAMP me
rece o apoio _entusiâstic~ de tod9s os brasileiros, o esva
ziamento científico do Rio de Janeiro n-ão servirâ, segu
ramente, aos superiores interesses do País. 

Acresce a circunstância de que, localizado naquela ci~ 
dade, o laboratório terá caráter institucional, aberto a 
todos os usuários do País. 

Ao veicular esse apeio do Professor Leite Lopes: con
siderad_o um dos nossos maiores cientistas, no cainpo da 
pesquisa tisica, esperamos que o CNPq e o Ministério da 
Ciência e da Tecnologia atendam à sua sugestão, man
dando instalar o Laboratório Nacional de Radiação 
Cincrotron no Rio de Janeiro. 

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

O-SR. PRESIDENTE (Mário Maia) -Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDS ..:_ MG, Pronun
cia o-seguinte discurso, sem revisão do orador.) Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Faço um veemente apelo aos nossos pares da Câmara 
dos Deputados, no sentido de agilizar a tramitação do 
PLS nl' 147/82, de nossa aut_pria, aprovado no Senado 
em 14-3-85, que isenta de qualquer tributação, contri
buição ou outra arrecadação compulsória, os proventos 
da aposentadoria ou pensão. 

Tal projeto tem por escopo minorar as distorções de
correntes da ainda vigente sistemática tributária, evitanM 
do, assim, que as categorias menos favorecidas conti
nuem a ser penalizadas. 

A proposição estabelece um limite reajustável de até 
100 (cem) ORTNs, abaixo do qual os ganhos provenien~ 
tes do trabalho assalariado não pode sofrer retenção na 
fonte, a título de antecipação de recolhimento de tributo 
de qualquer natureza. 

Tal medida evitará que dirigentes da fazenda nacional 
resolvam .. compensar" as melhorias salariais com au
mento na tributação, neutralizando, dessa forma, as con
quistas sociais da grande maioria. 

Finalmente, determina a iniciativa, que as importân
cias relativas às restituições devidas, pela Receita Fede
ral, aQs contribuintes que tenham sofrido retenção na 
fonte, sejlim monetariamente corrigidas quando. não efe
tivadás nos 3ú (ldnta) dias seguintes à ·apresentação da 
declaração, evitando, dessa maneira, que tais pessoas, 
geralmente incapacitadas para o exercício de qualquer 
outra atividade, não venham a ser oneradas com mais 
um "encargo fiscal" decorrente da depreciação maneM 
târia do que lhes é devido. 

Acreditamos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, e precisa
mos acreditar, que a Nova República passará das pala
vras às atitudes nos projetas sociais. A hora é essa. 

Mais do que apelo, rogo aos ilustres deputados do 
PMDB, que hoje tem maioria na C:â.mara, que aprovem, 
com urgência este projeto, que virá a corrigir uma no
tória injustiça do ponto de vista social, amenizanc:iº a mi
séria dos pobres. 

Isso ê o mfnimo que nós podemos fazer. 
Era o que tinha a dízer. (Muit_Q b~rn!) 

O SR. PRESIDENTE (Mârio Maia)- Concc:Qo a pa
lavra ao nobre Senador Helvtdio Nunes, 

O SR. HELVIDIO NUNES (?OS- PI. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Completa hoje o nonagêsimo quarto aniversário de 
instalação o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do 
Piauí. -

Recebi anteonterri, endereçado pelo ilu~tre Desembar
gad_or Adolfo Uchôa Filho, Presidente daquele Poder, 
atenciosO conVite para: parl1cípafdiCsesSão solene e espe
cial, realizada na manhã de hoje, comemorativa do even-
to. - -

Por razões que independem da minha vontade, não me 
foi possível comparecer à solenidade. E que o deveres 

Outubro de 1985 

funcionais, agora acrescidos da direção e participação 
c:m Cõmi~~ões Mistas que examinam matérias importan
tes para instituições, desaconselharam o deslocamento. 

A veneranda instituição, ao longo do tempo, vem 
prestando os mais assinalados, relevantes e indispensá
veis serviç-os na distribuição da Justiça no Piaur. 

Acima das incompreensões e na defesa do$ ~ed~ntos de 
justiça, o Egrégio Tribunal desempenha as suas funções, 
cumpre, na medida das contingências humanas, a sua 
destinação legal. 

A partir do meu ingresso na vida político
administrativa do Piauí, passei a conviver, mas de perto, 
com os que faziam e fazem o Poder Judiciário do Piauí, 
sem falar na participação, durante poucos mas proveito
sos anos, na militância da advogada no Estado! 

Relembro, neste instante, a figura do desembargador 
Edgar Nogueira, que serviu com dignidade e inteligência 
à Justiça do Piauí. 

Hoje, desejo homenagear a todos os desembargadores 
do Tribunal d~ Justiça do Piauí. É que, durante quase 
cem anos de existência, o ideal de Justiça tem pautado e 
orientado a ação e os julgados daquela Corte, integrado, 
ontem como hoje, sempre por notáveis juristas e homens 
da melhor qualificação moral. 

Ao Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, pois, ao 
fazer este registro nos Anais do Senado Federal, envio, 
na pessoa do seu Presidente - Desembargador Adolfo 
Uchôa Filho, a par das alegrias pela efeméride, a reafir
mação dos sentimentos de inalterável respeito ao Poder 
Judiciário do Piauí. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) -Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Alvaro Dias, 

O SR. ÁLVARO DIAS (PMDS- PR. Pronuncia o 
seguinte discurso, sem revisão do orador.) Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Imaginamos, nobres Senadores, que ao se falar do en
tulho autoritário, a referência se limita a normas ou ins
tituições geradas sob o regime de arbítrio. Mal nos 
lembramos de que, sob esta denominação, cabem, muito 
apropriadamente, estilos de decisão e de ge9tão dos ne
gócios públicos que têm exatamente a mesma origem. E 
que acarretam efeitos práticos, ainda agora, mesmo 
quando novos valores e orientações estão sc;ndo impri
midos à administração pública. 

E desse entulho que o Paraná, novamente, ainda age
rª, ~tá :;endo vítima, 

E. alertados pela iminência de nova agressão, os para
naenses já se mobilizam, tanto a ofvel Qe governo, como 
dos segmentos da sociedade civil, para enfrentá-la. E, 
neste movimento, insere-se este nosso pronunciamento. 

Trata-se do projetado início de represamento das â
guas do rio Paranapanema pela barragem da Usina Hi
drelétrica de Rosana, na divisa noroeste do nosso Estado 
com o de São Paulo, Previu a programação da CESP que 
o enchimento d_o reservatório 11e daria em fevereiro de 
1986, numa primeira etapa, que se completaria em ou
tubro, Qw;stionada, pelo Govçrno Paranaense, essa em
presa dispôs-se a adiar as providências necessárias, até 
que medidas preventivas fossem encaminhadas, 

Não Qbstante, o que está a exigir reparos não são ape
nas os prejufzos e as conseqüências danosas no curto e 
médio prazos. Acima de tudo, está uma questão de 
princípios políticos. 

Sem dúvida, será, de algum modo, passivei reparar os 
danos materiais a serem causados a centenas de familias, 
que têm suas vidas organizadas na área de inundação, 
q_ue alcança nada menos de 13.100_ hectares. Ter-se-â que 
encontrar meios para reassentáMlas ~m outras terras; ain
da que isto, no momento, implique em enormes custo&, 
dada à escassez de terras férteis liberáveis naquela re
giãO, o seu preço atual, afora as medidas complementa
res de apoio a este processo. 

Certamente, rtão serão dizimadas as mais de 12 mil ca
beças de gado ali manejadas pelos fazendeiros que serão 
atingidos pelo represamento. Sua transferência e a reor~ 
ganização dos empreendimentos pecuários, no entanto, 
trarão novos ônus a todos: produtores1 trabalhadores, 
governo estadual, empresa energética e, ao final, a toda a 
sociedade da região. 
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f rreparável será,-porém, a perda de dois mil hectares 
de florestas, que representam nada menos de 7%_de toda 
a combalida cobertura florestal do Paraná. Perda que 
não se limita aos mais evidentes aspectos paisagfstícos e 
econômicos da área. Porque se estenderá aos efeitos ecoM 
lógic_os sobre uma região significativamente mais ainpla, 
onde já ê extremamente- grave o problema da erosão. 

Todos estes problemas- e outros mais que costumam 
emergir em seguida à form3ção de tais reservatórios ~ 
afetarão, de modo dramático e perturbador, a vida de 
nada menos de oito dos mais importantes municípios do 
extremo-noroeste do Paraná: Diamante do Norte, lnajá, 
Paranapoema, Jardim Olinda, Itaguajá, Paranavaf, São 
João do Caiuã e Terra Rica. Este último, o mais ampla
mente atingido, com cerca de 4.300_ hectares de sua su
perffcie a serem inundados_. 

Sem contar que a área total inundada, no Estado do 
Paraná, com este acréscimo, -ultrapassará os duzentos 
mil hectaresl Sabendo-se, ademais, que ainda hã qutras 
usinas em construção e projetadas que aumentarãO em 
muito o total de terras altaffiente férteis e aproveitáveis 
perdidas num Estado fundamentalmente agrícola. 

Sr. Presidente, como pode S. Ex' observar, não esta
mos aqui provocandcialarmismo. Limitamo-nos a apon
tar, tão-somente, fatos. Fatos, aliás, que são de amplo 
conhecimento público e em especial dos órgãos e das au
toridades envolvidas. 

Não obstante, poderíamos apontar estes fatos como 
aqueles que sinalizam o momento de saturação. Sinali
zam o momento em que a inércia tecno-burocrâtica pre
cisa ser rompida pelos ventos fortes da política renova
dora. Sinalizam o momento, ii1-adiãvel e irrecusável, em 
que a sociedade civil exige um basta ao autoritarismo 
subjacente às causas do problema. Em que é absoluta
mente incontornável a necessidade de impôr novos 
princípios e fazer respeitar valores mais altos do que os 
da estreita mentalidade que preside tai~ projetas. 

E somos, os" j>aranaenses, aqueles mais atentos a esses 
princípios e valores, porque de sua violação ou de sua ig
norância, temos sidos vítimas, por reiteradas e dramáti
cas vezes. Cabe muito bem aqui, lembrar as palavras do 
diretor do Instituto de Terras, Colonização e Florestas 
do Paraná, Dr. José Bonifácio Cabral Junior, diante des
te evento;. "Não é possível que mais usinas sejam feitas 
gratuitamente em território paranaense. Não podemos 
deixar que aconteça novamente o que houve com Itai
pu". 

Sim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, para nós para
naenses, Itaipu perde um pouco aquele brilho e aquela 
grandiosidade com que seus órgãos de relações públicas 
a divulgam. E que bom número de pessoas aceita, até 
com fátuo orgulho pelo chamado avanço da tecnologia 
nacional. Esse ufanismo, para aqueles que sofreram as 
duras conseqUências econômico·Sacíais, ecológicas e 
psico-culturais de sua implantação, tem claro sabor de 
megalomania, de menosprezo pelos valores sociais e hu
manos afetados e de desí.dia pelos reais in-teressbs"ri.il.cío~ 
na is. 

Itaipu, como vários outros·p-rõ]etOs hidreléti"iCOs-gra
dos em recônditos gabinetes tecnocráticos, se trOu-xeram 
reconhecidos benefícios à formaçãO da matriz energética 
brasileira,- e isto precisa ser registrado em seu favor
acarretam, também, efeitos perversos que não podem ser 
desconhecidos ou subestimados. Sem nenhuma dúvida, 
carecíamos e fomos atendidos de seu produto final: ener
gia farta e prontamente disponível. 

O que nos cumpre estigmatizar, com muita ênfase, Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, ê o modo como estes projetes 
foram concebidos e implementados. ~o modelo político 
de QUe derivou o seu processo decisório. 

Desse vício de origem, derivam, por sua vez, precisa
mente aqueles seus efeitos mais perversos do ponto de 
vista social. Efeitos que não se apagam com as improvi
sadas medidas tomadas, "a posteriori", para tentar 
compensá-los. Atê porque estas pretendidas compen
sações não obedecem a um critêrio de respeito por direi
tos e valores ofendidos, mas a recomendações de especia
listas em relações públicas, mais preocupados com a 
imagem institucional destas centralizadas companhias 
estatais, do que com a sorte dos cidadãos prejudicados. 

Em que pese a reconhecida boa vontade da CESP, no 
caso presente, para sanar os erros-de concepção e de exe~ 
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cuç_ã_o _deste projeto especffico -já agora porque orien
tada esta companhia por um Governo democrático -o 
que se tem é um fato consumado. Ninguém, em sã cons
ciência, proporia que o reservatório não fosse aprOveita
do e se abandonasse a usina já construída. 

- - Ai)Cnas, ironicamente, seu projeto não previu os íin
pactos que ele teria sobre a região lindeira._ Houve um 
decreto de 1979 que permitiria a desapropriação das 
áreas a serem inundadas. Entretanto, nada foi feito para 
encaminhar as providências indispensáveis para 
concretizá-Ia. O _que, por si só, teria, por certo, induzido 
a população local e os governos envolvidos a prevenir-se 
em outras dimensões do problema. 

Hoje, este decreto está neutralizado por prescrição. 
Ou, diríamos, por negligência. E, ainda mais grave, por 
falta de normas políticas e jurídicas que r_egulem,justa e 

_ corretamente, estes fenômenos sociais. 
Normas como as contidas no projeto de lei, ora-em 

tramitação na Câmara, de autoria de nosso coestaduano, 
Deputado Hélio Duque, prevendo o pagamento de 
royalties sobre a energia gerada às custas de desaprovei
tamento de territórios dos Estados e Municípios. Ou 
como as que incluímos numa de nossas propostas de 
Emenda à- COnstitUiÇ-ãõ, preveildo, além dessas indeni
zações, sua destinação a furÍdos de desenvolvimento, vol
tados para o ordenamento e recuperação das regiões 
atingidas pelas usinas hidrelétricas. 

As lições aprendidas, contudo, levam-nos a novos fo
cos de preocupação. O drama das populações afetadas, 
os onerosos e complexos processos administrativos de
sencadeados para compensar perdas materiais -e sociaís, 
as perturbações políticas invariavelmente associadas a 
estes processos, enfim, as seqüelas dos processos de deci
são política e técnica que levam a estes projetas, bem que 
poderiam ser prevenidas em lugar de serem corrigidas 
quando já se tornaram prejudiciais. 

Aí está a Nova República a buscar restaurar o princí
pio federativo. E justamente é desse princípio o cuidado 
em tomar na devida conta os interesses das Unidades Fe
deradas em programas governamentais federais. O inte
resse nacional, obviamente, não pode ser negligenciado 
pelas eventuais contrariedades do interesse regional, es
tadual ou local. Tampouco, porém, deve ser atendido 
com prejuízo destes. Assim, em cada um destes progra
mas, a Unidade Federada tem que ser ouvida, considera
da e prevenida de virtuais ânus. 

E caro, também, à Nova República o caráter social 
das políticas econômiCas. Um projeto hidrelétrico, nes
tas condições, não pOde ser visto apenas como uma peça 
de engenharia com resultados desejáveis às estruturas de 
produção. Ao contráriO, deve sei visto como projeto de 
amplas repercussões sociais; ao implicar em reassenta
mentos humanos, em mudanças das estruturas produti~ 
vas locais e fegionais, em variações ecológicas importan
tes. Tu~o isso precisa ser equacioilado antes que prejuf
zos evitáveis possam -nascer. 

Pre::za-se tambéf9, ·c9mo apanágio da Nova República, 
um_ nOvo estilo de eticáCia econômico-social, aparaiádo 
em novos avanços tecnológicos. Não há a tecnologia 
apertas para produções materiais. A tecnologia como ato 
de cultura de um povo, inclui a melhoria do faÚ:r social. 
Assim como· se organiza racionalmente o conjuqto de 
atividades produtivas de que nasce uma usina, enquanto 
produto material, também se poderia organizar, à escala 
humana, o complexo social em que se insere a usina. Ou 
seja, prevendo que, fisicamente, ela altera_ substancial
mente o seu entorno, seria imperioso prever a reorgani
zação social desse entorno, tornandO o projeto-usina em 
um_ projeto social de __ re_estruturação regional. 

E hora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, de encararmos 
de frente as novas realidades sociais e políticas deste Bra
sil de fim de século, que são muito diversas do que supõe 
a mentalidade de século passado que reina em setores 
das nossas elites. Não se pode admitir em um País como 
esie,_reaJ,_ as_ conseqüências de a tos arcaicamente deter
minados, refleti das em famílias desalojadas perambulan
do por repartições burocráticas, na busca inútil de direi
tos __ desrespeitados. Não podemos admitir a perda incon
seqüente de anos_ e anos de trabalho incorporado a uni
dades produtivas submersas pela imprevisão tecnocráti~ 
ca. Não podemoS aceitar que acampamentos de protesto 
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sejam o remédio inevitável para a falta de princípios 
políticos e jurídicos e de métodos e tecnologias sociais 
afinal facilmente acessíveis e manejáveis. 

Usina Rosana é, ao cabo, um caso pequeno. Mas, 
como salientamos, o caso limite. O momento do basta. E 
o caSo que nos adverte que, mais à frente, podem estar 
nascendo outros, e que errar é fatal, mas persistir no erro 
é, no mínimo, tolice._ (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Heráclito Rollemberg. 

O SR. HERÁCLITO ROLLEMBERG (PDS - SE. 
Pronuncia o seguinte- discurso, sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A região nordestina, na qual sobrevivem em condições 
difíceis um terço da população brasileira, quase toda ela 
em estado de pobreza absoluta, guarda um imenso patri
mónio de cultura e de ecologia, que se bem aproveitado 
poderia servir de base ao turismo nacional. Ali, naquela 
brava região, a História dQ Brasil ainda ensina na paisa
gem a lenta eyolução econômica e social. Ali, na costa 
atlântic!l, algumas praias ainda são puras como as praias 
que receberam as frotas dos descobridores e colonizado
res. 

O Nordeste é um gigantesco património de história, 
tanto pelos marcos que encimam as construções de tem
plos, conventos, residências, como pela voz do povo re
pleta de estórias, de fatos e de cenas, que guardam um 
passado de muitos saberes culturais. Um rápido passeio 
pelas terras nOrdestinas é um exercício de cultura e de 
história, que o Brasil bem pode ampliar para todos os 
brasileiros e para os que, de fora, aqui podem conviver 
com uma realidade ainda pura e simples, espontânea e 
rica _em seu fazer cultural. 

As longas praias nordestinas, das quais muitas se co
nhecem pela fama que correm na boca do País, como 
ltapoã, em Salvador da Bahia, Atalaia, em Aracaju
Sergipe, Pajuçara, em Maceió-Alagoas, Boa Viagem, em 
Recife-Pernambuco, Tambat1, em João Pessoa
Paraíba, e as praias do belo mar de Natal, no Rio Gran
de do Norte, ou aquelas enfeitadas de jangadas, de For
taleza, no Ceará. São praias encantadoras, que parecem 
oferecer renovados atrativos, uma a uma, e que não mos
tram, felizmente, as marcas do progresso, nas diversas 
formas de poluição. 

Além das praias, o Nordeste tem as cidades do litoral e 
do interior, do agreste e do sertão, nas quais a vida corre 
entre feiras, boiadas, corridas de vaqueiros e artes popu
lares. Cidades que andam vagarosamente pelo tempo e 
que testemunham brancos e negros, índios e mulatos, 
mestiços de todos os graus que pela fé e pela devoção en
chem as igrejas, louvam os santos e pedem chuvas em 
oração,_ movidos pela certeza da proteção do padrinho 
Padre Cícero Romão Batista. · 

Além das praias, e das feiras e do povo fervoroso que 
habita a região nordestina, o Nordeste tem a resistência 
do seu f~r. social, emprestando a força do trabalho 
para que o brasil paulista edifique o progresso de parte 
da Nação. Sobrevive o Nordeste, dentro do Brasil, como 
um País ainda arcaico, ·que teve milhares de engenhos, 
usinas, fábricas, e que permaneceu, por força de modelo 
político e econômico, à margem da evolução normal do 
Brasil. 

Por entre os tern-_plos e a fé religiosa cresceu um reper
tório devocional que se mistura com o rasgo crítico e 
satirico do povo ao criar as suas mais diversas manifes
tações culturais, com as quais buscou a diversão de to
dos, nas épocas de festejos, no lazer do cotidiano, na ma
nutenção do fazer cultural. O acervo de cultura popular 
faz à o Nordeste uma reserva br3.sileira e faz do Brasil um 
retrato ampliado da Península fbérica, ainda aguardan
do o seu próprio reriascimento. 

O Nordeste tem, portanto, os atributos necessários 
para que o País desenvolva, turisticamente, o seu aproK 
veitamento. Nenhuma parte do mundo dispõe, hoje, de 
tantos e tão variados atributos turísticos, capazes de 
atrair a curiosidade universal, como a região nordestina. 
O que tem faltado, neste particular, como em tudo_o que 
tem relação com o Nordeste, é decisão política para ins
trumerüalizar a região, tirando-a da dependência a que 
sempre tem sido submetida. 
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Na década passada, o Governo brasileiro promoveu a 
realização paf'Cial de um programa de restaura~? das ci
dades históricas do Nordeste, para fins turísticos. Muitas 
cidades tiveram seus monumentos restaurados, reforma
dos, revistos em suas importâncias, redefinidos, alguns, 
em seus usos, como um passo importante na formulação 
de uma política de incremento turístico na região. Os re
sultados foram bons em termos de resposta económica, e 
auspiciosos em termos de futuro turístico. No entanto, 
lamentavelmente, sem qualquer explicação, o programa 
foi desativado. 

Mencionando apenas a parte que se refere ao meu Es
tado, o do Sergipe, venho louvar O programa que deu a 
Aracaju o centro de turismo e cõmercializãção arte_sanal, 
aproveitando o velho prédio da escola normal, centran
do ali a açào da empresa sergipana 'de turismo de apoio e 
estímulo à atividade criadora dos artesãos, que devolveu 
ao povo de Laranjeiras o seu bonito e velho mercado, a 
sua Câmara e seu paÇo munidpá.l, o seu teatro C o sCU
Forum, a velha casa de Laranjeiras, onde foi implantado 
o museu Afro-Brasileiro de Sergipe, e o traptche, dentre 
tantos prédios e monumentos, logradouros e sítios agen
ciados pelo programa. 

Além de Laranjeiras, São Cristóvão, a Vetusta ex
Capital da capitania e da provfncia, sede de conventos, 
igrejas, casario de balcão corrido, cabeça de Sergipe Di:-1 
Rey que portugueses e espanhôes erigiram e holandeses 
destroçaram_ Além de Laranjeiras e São Cristóvão, ·es
tância, berço da civilização sergipana, berço da imprensa 
da minha terra, pátria de poetas e escritores, com suas 
ruas enfileiradas de sobrados e estes mostrando a face 
lisa dos azulejos portugueses~ mostra do fausto e da ri
queza da região sul do estado. 

Do Sul para o Norte, o programa teria ainda Maroim. 
Rosário do Catete, Japaratuba, Neópolis e Propriá, que 
têm. nos seus domfnios territoriais, as velhas igrejas, 
conventos, aldeamentos e marcos da presença colonial, 
junto aos portos velhos, trapiches, casas de espetáculos, 
que foram à vida do povo sergjpano daquelas partes. NO 
entanto, sem proteção, sem guarda, sem ter a lei do tom
bamento, tais monumentos ruem com o tempo, tombam 
pela terra e apagam uma memória que deveria ser preser
vada. 

Que não seja prioridàde nadon-ál Ci.ido pelo seu patri~ 
mónio cultural, artístico e histórico ainda é compreensí
vel. por causa mesmõ-da tábua de prioridades governa
mentais, em meio a tantos e tão crucíantes problemas do 
Brasil. Mas deixar ao abandono, sem proveito turtstícO, 
as 6elezas do Nordeste e os marcos da história que enfei
tam aquela região, cujo povo é testemunha ocular das 
lentas lutas pelo Brasil, é, no mfnimo, uma illSerisibilida
de. que não pode perdurar agora, quando o País ingressa 
numa Nova República, e quando mais inadiáveis são os 
compromissos com a aprendizagem nacional, a partir de 
tudo o que o povo brasileiro soube juntar de experiência 
e de anseio. 

Em nome dos acervos e repertórios acumulados na 
boca do povo do Nordeste, em nome da história e da 
consciência nacionã.l que ali, de cedo, se aprende em fa
vor da brasilidade e do patriotismo, é que lanço o in3iS: 
forte e veemente apelo no sentido-de que as autoridades 
federais seqilenciem aquele programa de reconstrução 
das cidades históricas, preparando a infra-estrutura bási
ca para o desenvolvimento do turismo na região nordes-
tina. -

Visto pelo ângulo cultural, tal serviço é meritório e 
condiz com os propósitos de todos os que valorizam a 
alma nacional, na moldura da terra brasileira. Visto pelo 
aspecto do retorno econômico, da circulação da riqueza, 
um programa de valorização da paisagem nordestina é 
uma opção inteligente, como alternativa enquanto medi
das mais abrangentes, mais complexas, mais defJnitivas, 
sejam esboçadas e praticadas para diminuir as disparida
des entre o Nordeste e o resto do País. 

Justamente quando a SUDENE prepara o Primeiro 
Plano de Desenvolvimento no Nordeste, sob a égide da 
Nova República, cabe trazer a esta casa e à consideração 
dos eminentes senadores, a idéia da valorização turística 
da região nordestina, como opção ecoriômica, éoincdun
damento cultural de um novo tempo. O turismo podere-
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dimir o N ardeste, e o Nordeste, mais uma vez, pode ser
vir ao Brasil. 

----Muito obrigado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) -Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Martitys Filho. 

O SR. MARTINS FILHO (PMDB- RN. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
d~nte, Srs. Senadores: 
-onaeesrãi)""iis vozes do cooperativisnio? 

Não sei! -
Há um inquietante silêncio pairando sobre muita coi-

sa. 
Os funcionários do Banco Nã.cional de Crêdfto 

Cooperativo-BNCC; o ú-nico patrimônio valioso que ris~ 
tau àquela instituição tão dilapidada, acabam de sofrer 

---uma terrível injustiça. O con-Selho InteTmlniSierial de 
Controle de Salários das Estatais, sob a alegação de que 
a situação ftnanceira do Banco, não comporta a adoção 
de índices de reajustes salariais idênticos aos concedidos 
pelo Banco do Brasil, denegou~ lhes a fixação em IOO por 
cento do INPC para o reajuste de setembro, bem como a 
concessão de abono de 25 por cento sobre os salários de 
juJbo e_a,gQsto, como se concedeu a toda a categoria dos 
bancários. 

Ora. dizer que a situação financeira do BNCC não 
comporta um reajuste justo para os seus funcionários ê 
grosseiro sofisma. 

Se o BNCC não pode apresentar os resultados finan
ceiros espetaculares de outros bancos estatais, é porque 
tem sido tratado como filho bastardo do Governo. A 
despeito da lei ter criado o BNCC para ser instrumento 
de apoio creditício ao cooperativismo, jamais tev_e o 
Banco os ~portes necessários. para ser esse instrumento. 
Sobrevive de migalhas, quase um banco de faz-de~conta. 

!JEILban_c:Q que não tem dinheiro para vender, não 
pode apresentar grandes resultados. Quem tem de arru
mar dinheiro para o banco vender é o banqueiro e o ban
queiro do BNCC é o Governo. 

Os funcionários do banco têm feito sua parte. E muit.o 
bem feito! Não podem ser penalizados por algo que não 
tem culpa. 

O BNCC, ademais, está sofrendo, ainda, das seqUelas 
de um período de corrupção que o vitimou' sobremarn
neira. E não foram os funcionários que se corromperam. 
Foram os prespostos governamentais que administra
vam o BancO. 

Estes,- com a ConiVência de_ alguns grupos instalados 
na direção de grandes cooperativas. 

Acho, por isso, muito estranho esse silêncio, 
Onde estão as vozes do cooperativismo? 
PrecisamO~,- inicialmente, lutar para _que os funci.o-

nários do BNCC não sejim injustiçados. Esses funcio- · 
nárioS.- mãíS. que funcionários, têm sido am"iios das coo
perativas procurando ajudá-las, muitas vezes, a despeito 
da mã vontade _da direção do Banco. Estes são poucos. 
Não dispõem da força de pressão de seus colegas do 
Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal. Preci
sam de nossa solidariedade, de nossa ajuda, de nossa 
voz. Não podem ficar sozinhos em sua luta. 

Estranho, aliás, de não ver a direção do Banco, lutan- _ 
do por seus fUncionários. Esta devia estar consciente da 
obrigação que tem de assumir a luta dos _servidores da 
instituição, indo argumentar jun_to--ao CISE, indo solici
tar ajuda do Ministro, retribuindo, enfim, o que os fun
cionários fazem para que o BanCO vá bem. Ainda mais 
porque há recursos previstos no orçamento encaminha
do à SEST, já aprovados pelo Governo. 

A postura de dizer que apóiam, que está a favor e só, é 
muito cômoda. Não envolve maiores compromissos. 
lmpõe-se assumir posições conseqaentes. Ir à luta. 

Confesso que estou cansado de receber esse tratamen
to inconseqUente. Apoio, amabilidades, demonstrações 
de apreço e nada de concreto; nada de positivo. O 6om 
relacionamento faz parte do exerdcio político. B-Õlls 
políticos relacionam-se bem com companheiros e com 
adversários. Para se efetivar, todavia, o verdadeiro com
panheid~mo em política é necesSário algo mais do que 
sorrisOs, gestos amplos e palavras amáveis. São neces
sários fatos concretos de solidariedade política. 
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E isso que estamos cobrando para os funcionários do 
BNCC. Solidariedade da direção do Banco e das lide
ranÇas coperativistas. 

Outra coisa que cabe perguntar é sobre os desmandos 
que se praticaram nO BNCC em passado não muito dis
tante. Como está a apuração desse caso? Quais são os 
culpados? Quem vai para a cadeia? 

Será que já foram esquecidos os rombos que infelicita-
ram o Banco? 

Por que o silêncio? 
Por que não se fala mais nisso? 
Vamos colocar nosso BNCC nos eixos. Para salvá-lo é 

necessário coragem e coragem implica em assumir atitu
des. 

Não permitamos que os dedicados funcionários do 
Banco terminem por ser o bode expiatório das mazelas 
de sua administração. 

Fazer justiça é preciso, 
Este é o espírito, esperamos, da Nova República. 
Obrigado! (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Concedo a i 
palavra ao nobre Senador Alfredo Campos. 

O SR. ALFREDO CAMPOS- (PMDB- MG. Pro
nuncia o seguinte discurso, sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Transcorreu, em primeiro do corrente, o Dia do Ve
reador. 

Não poderíamos deixar de consignar o evento, põis a 
data nos oferece a oportunidade de prestar a nossa ho
menagem aquelas que se mantêm como sentinelas 
avançadas do MuniCip-alismo, no mais das vezes, com o 
sacrifício até mesino da afazeres e interesses pessoais, de
votando sua vida, com amor e desvelo à nobre atividade 
politica e legislativa. 

A importância da política municipalista e a necessida
de de participação efetiva das bases populares nos desti
nos da Democracia, em nosso País, estão patenteadas na 
figura e na ação do Vereador, cuja importância vemoS 
crescer mais e mais, dentro da filosofia que, em todos_ os 
níveis, buscamos implantar hoje na Nação. 

Nada mais justo, pois, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
que nossa homenagem aos Vereadores de todo o País, 
transmitírido-lhes nossa mensagem de fe em seu traba
lho, fator primordial para uma posição mais conciente 
na I uta pela melhoria das condições de vida de nossos· 
concidadãos e pela promoção da paz e da justiça social 
em nossa Terra. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Mãrio Maia)- O Senador Ju
tahy Magalhães encaminhou à Mesa Requerimento de 
informações nos termos do art. 239, do Regimento Interw 
no. 

O Requerill!ef!tO será examinado pela Presidência. 

O SR. PRESIDENTE (Mãrio Maia) - Nada mais 
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessã.o, desig
nando para a sessão extraordinária a realizar-se às 18 ho
ras e 30 minutos a seguinte 

ORDEMDO DIA 

Discussão em turno único, do Projeto de lei da Câma
ra fi\' 80, de 1985 (n\' 1.218/83, na Casa-de origem), que 
cancela penas impostas ao Ex-Presidente João Goulart, 
determina a devolução das condecorações Nacionais que 
lhe foram retiradas, bem como a sua reirtclusão nos qua
dros das respectivas ordens dos quais tenha sido excluí
do. tendo 

PARECER FAVORA VEL, sob no 700, de 1985, da 
Comissão de Constituição e Justiça. 

2 

Discussão em turno único, do Projeto de Resolução n\0 
97, de 1985 (apresentado pela Comissão de Constituição 
e Justiça como conclusão de seu Parecer n'i' 598, de 1985), 
que suspende a execução da letra "H", do Item I, do art. 
I~'. da Lei n' 5.384, de 27 de dezembro de 1966, do Rio 
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Grande do Sul, declarada inconstitucional pelo Supremo 
Tribunal Federal. 

3 

Discussão em turno únicO, do Proejto de Resolução n' 
107, de 1985 {apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n' 769, de 1985), que au· 
toriza o Estado de Mato Grosso do Sul a elevar em Cr$ 
19 .65_5.865A20 ( dezeno:ve _bilhões, seicentos e cinquenta e 
cinco milhões, oítoceritos e s.essenta e dnc-o mil, quatro
centos e vinte cruzeii'os) o Iilótante de sua dívida consoli
dada, tendo 

PARECER, sob n~> 770; de 1985, da ComisSão 
-:-de Constiuição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade 
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Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Se

nada n'i' 62, de 1981, de autoria do Senador Raimund_o 
Parente, que dispõe sobre a cobrança de contas de ener
gia elétrica, água, gás e telefone, pelas empresas conces
sionárias de serviços públicos e dá outras- providências, 
tendo 

PARECERES, sob n~>s 975 a 978, de 1983, das Comis
sões: __ 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; 

de Economia, favorável; 
de Legislação SOci81, favorável; e 
de Finanças, favorável, com voto vencido, em separa

do, do Senador José Lins. 
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- Discu§s_io, em ])egupdo turno, do Projeto de Lei do Se- _ 
nado n~> 23J, de 1981, de: _autoria do Senador João Cal
mon, que fixa percentual mínimo para aplicações em 
educação pelas empresas em que o Estado tem partici
paÇão '<icionária majOriHiria, tendo 

PARECERES_, s_ob n9s 19 a 22,- de 1985, das Coniís
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionaHdade e 
Jurididdade; e 

- de Educação e Cultura, de Economia e de Finanças, 
favoráveis. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Está encerra
da a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17 e 45 minutos.) 

Ata da 190;.~ Sessão, em 3 de outubro de 1985 
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

ÃS /8 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES QS SRSc SENADORES: 

-Mário Maia- Fábio Lucena- Raimundo Paren
te- Odacir Soares --Aloysio Chaves- Gabriel Her
mes- Hélio Gueiros ~Alexandre Costa- João Caste-
lo --Américo de Souza - -Alberto Silva - Helvídio 
Nunes - João Lobo- Cêsar Cais -José Lins -
Virgílio Távora·-_:.:_- Moacyr Duarte- Martins Filho
Humberto Lucena - Marcondes GadeJha - Milton 
Cabral - Aderbal Jurema- Cid Sampaio- Nivaldo 
Machado- GUilherme Palmeira --Carlos Lyra- Al
bano Franco- Heráclito Rollemberg- Jutahy Maga
lhães- Lomanto Júnior- Luiz Viana- João Calmon 
-José Ignácio Ferreira --Amaral Peixoto -Nelson 
Carneiro --Itamar Franco- Murilo Badaró- Alfredo 
Cimpos - Amaral Furlan - Fernando Henrique Car
doso --Severo Gomes- Benedito Ferreira- Henrique 
Santillo - Mauro Borges _:_ Roberto Campos - José 
Fragelli- Marcelo Miranda- Saldanha Derzi- Ro~ 
berto Wypych- Álvaro Dias- Enéas Faria- Jaison 
Barreto- Jorge Bornhausen- Carlos Chhi.relli- Alci
des Saldanha - Octavio Cardoso. 

O SR. PRESlllt.N i'E (José Fragelli)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 56 Srs. Senadores. Ha~ 
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus inciamos nossos trabalhos. 
Sobre a Mesa, projetas de lei que vão ser lidos pelo Sr. 

19-Secretário. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 292, de 1985 

Dispõe sobre a participação de militares Inativos 
em athidade político-partldáriL 

O Congresso Nacional decret~: 

Art. li' Acrescentem-se ao art. 47 da Lei_n9 6.880, de 
1980, os seguintes parágrafos, renumerando~se os atuais 
parágrafos I~> e 2"', para 39-e 49 

"§ 11' Os regulamentos discíplinares ísentarão 
d_e sanção disciplinar os militares iriativos em suas 
atiYidades político-partidárias, ressalvadas a ética 
militar e a discrição convenientes (item X, XIII, 
XVH e letra a do XVIII, do art. 28). 

§ 21' Para os efeitos do parágrafo anterior, 
reconhece--se por legítima a atividade político
partidária, a partir da filiação do militar inativo a 
qualquer partido polítícQ," legalmente constituído." 

Art. 29 Esta leí entra em Vlg-õ"r -na data de sua publi
cação. 

. Presidência do Sr. José Frage!li. 

_Art. 39- -Revogam-se as disposições em contrário. 

- --Jusüficaçilo 

Este projeto tem por objetivo regular a participação 
_çlos militares. inatLYos em atividade __ político-partid~ria, 
em perfeita harmonia com os princípios disciplinares das 
Forças Armadas, como previsto peta Lei n~> 6.880, de 9-
12-1980, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares. 

A Constituição atUaJ, como se observa nas Cartas an~ 
terior.es,.em seu art. 93, expressa claramente que "aspa
tentes, com as vantagens, prerrogativas e deveres a elas 
inerentes, são asseguradas em toda plenitude, assim aos 
oficiais da ati v a e da reserva c_omo aos reformados". 

São considerados, portanto, a todos indistintamente, 
ativos e ina_tivos "vanta.ge_ns, prerrogativas e deveres". 
Há_ que se considerar inconvenient"e c!xcluir parte desses 
de-veres,jâ definidos em lei, sobretudo por ser impossível 
IO~a.li.Zar precisamente a Situação do innitar na milifân~ia 
política sem o conflito que a redãçào proposta enseja. 

O art. 14 da Lei n"' 6.880/80, c_onceitua o que basica~ 
mente está expresso no ar/. 90 da Constituição, a qual pro
clama as Forcas Annadas como "instituições nacionais, 
permanentes e regulares, organiZadas com base na hlerar
quia e na disclpliita ... e dentro dos limites da Lei" 
(grifou-se). Assim, o§ l~> do art. 14 da Lei n9 6.880/80, 
diz que "a hierarquia é a ordenação da autoridade ... _. O 
respeito à hierarquia é consubstanciado .no espírito de 
acatamento à seqüência de autoridade". 

O§ 2~> do mesmo artigo diz que .. disciPiíila é- a rigorosa 
observância e o acatamento integral das leiS, regu/amen
to.çL n_onn_a§ e di$posicões que fu_n_damentqm p organismo 
militar ... , traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do 
dàer por parte de todos e de cada um dos componentes 
desse organismo .... (gfifou-se) 

o_§ J9, ai_nda do art. 14, conclui o. entc;:ndimento quan
do expressa que "a disciplina e o respeito à hierarquia 
devem ser mantidos em todas as circunstâncias da vida en
'tre militares da ativa. da reserva remunerada e reforma-
dos". (gfífOu-se) -

Logo, verifica-se a c_onstância com que os militares es
fã6 subordinadOs pela ConstituiÇão e por Lei, a obri
gações e deveres, estejam ativos ou (nativos. E com fun~ 
damentada razão, já porque, o cidadão ao escolher as 
Forças Armadas como opção profissional, o faz volunta
riamente, conhecendo antecipadamente exigências dita~ 
das pela especificidade da profissão que decidiram 
abraçar. Aliás, este entendimento é universal. As Forças 
Armadas d_e_ qualquer país, independentemente do regi~ 
me-político, têm sua existência alicerçada nos princípios 
da hierarquia e da disciplina, que a todos se impõe sem 

.e!ÕS&ft'~tUtO-dos Militares (Lei n"' _6,880/80), ao tratar 
"Das Obrigações e dos Deveres Militares", no que sere~ 
fere àéticamilitar, estabelece em s_eu art. 28, sem separar 

ativos e tflativos, q-ue "o sentimento do dever, o pundonor 
militar e o decoro da classe impõem, a cada um dos inte-
,grantes das Forças Armadas, conduta moral e profissio
nal irrepfeensíveis, com a observância dos seguintes pre
ceitos de ética militar: 

-amar a verdade e a responsabilidade como funda
mento de dignidade pessoal; ·· 

III - respeitar a dignidade da pessoa humana; 
IV- cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, 

as instruções e as ordens das autoridades competentes; 

IX - ser discretos em suas atitudes, maneiras e em 
sua linguagem escrita e falada; 

X- abster-se de tratar, fora do âmbito apropriado, 
de matéria sigilosa de qualquer natureza; 

XI- acatar as autoridades civis; 
XII -cumprir seus deveres de cidadão; 
XIII- proceder de maneira ilibada na vida pública e 

particular; 
XIV- observar as normas da boa educação; 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . 
xV-i' ~-·c·~nduzir-se, mesmo fora do serviço ou quando 

jci na inatividade, de modo que não sejam prejudicados os 
princípios da disciplinei. áo respeito e do decoro militar; 
(grifou~se) 

XVII-abster-se de fazer uso do posto ou da gra
duação para obter facilidades pessoais de qualquer natu
reza; 

XV III -abster-se, na i natividade, do uso da desig
nações hierárquicas: 

a) em atividades político-partidárias; 

d) para discutir ou proVocar discussões pela imprensa 
a respeito de assuntos políticos ou militares." 

Verifica-se, na redação acima, a previsão do direito de 
opção do cidadão, militar inativo, pelo exercfcio de ativi
dades político-partidárias, apenas condicionado a com-
portamento étíco. . 

Na eventualidade de violação desses parâmetros éti
cos, a lei criou meios de correção, através de Conselhos 
de Justificação e de Disciplina (arts. 48 e 49 da Lei n9 
6.880/80), a que será submetido o militar ativo ou inati
vo, presumivelmente incapaz de permanecer na situação 
em que se encontra. 

Constata-se, ainda, de modo inequívoco a necessida
de, dentro da lei, de sancionar o militar .. posto na reser
va ou reformado" pelo uso desautorizado ou indevido de 
informações do seu conhecimento, quando no exercício 
de suas funções nas Forças Armadas,_cujo sigilo deva ser 
mantidu_no. interesse da Segurança Nacional. (item X, 
arL 28) 

Por outro lado, enquanto a legislação condiciona o 
militar, seja da ativa, da reserva ou reformado, a um. 
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comportamento êtico, não o proíbe das ativídades políti~ 
cas quando ele se decide por integrar partidos políticos. 

Neste caso, considerando a destinação constitucional 
das Forças Armadas, o militar ao optar por atiVidade 
político~ partidária terã, fórço"Sameõ.te, de adaptar-se nos 
termos da lei, a uma nOva SitUação que lhe permitã., se 
assim o desejar, a liberdade de atuação que esta nova ati
vida de naturalmente virâ a -exi8ir: 

Concordamos com o preceito de igualdade constitu
cional que aquele que se decide a fazer polític-a, pode e 
deve fazê-lo, com todos os direitos e deveres de cidadão. 
Mas, no caso dos militares não se deve perniitír o usõ dà -
sua patente, bem como deles se espera o respeito à êtica, 
o decoro e a discrição convenientes, como impõe a inse
parável vinculação constitucional e legal. O que não- é 
admissivel é o militar garantir suas prerrogativas e livrar
se de certos deveres que dizem respeito à ética. 

O projeto que temos a honra de submeter à conside- -
ração dos Senhores Senadores, apresenta uma redação 
que possibilita atender integralmente às justa_s reivindi- _ 
caÇões da liberdade de palavra e ação politica aos que 
desejam mudar sua vida profissional, sem que a atitude 
venha a ensejar possibilidades de conflitos com a legis
lação, toda ela calcada em preceitos constitucionais. 

Conclui-se que os aspectos jurídicos, seja pelas impli
caçõe éticas, ou ainda pelos padrões, normas, valores, 
princípios e regras em que se fundamentam as Forças 
Armadas, estão plenamente atendidos. 

Este projeto de lei, vale repetir, assegura plenamente 
ao militar afastado ou que se desligue do exercício de 
suas funções militares, a indisPenSável liberdade de 
atuação para partíclpar de todos os eventos político
partidários, sem constrangimentos nem cerceamentos 
que possam, de algum modo, impedir de submeter suas 
idéias à consideração do públicO político, tendo queres
peitar tão sOmente a ética, o decoro e a discriçãO conve
nientes, como impõem seus deveres constitucionais, por 
ter optado livremente pela carreira militar. 

Sala das Sessões, em 3 de outubro de 1985. ~Milton 
Cabral. 

LEGISLAÇÀO CITADA 

LEI No 6.880, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1980 

ESTATUTO DOS MILITARES 

CAPITULO III 
Da Hierarquia Militar e da Disciplina 

Art. 14. A hierarquia e a disciplina são a base_insti
tucional das Forças Armadas. A autoridade e a respqn
sabilidade crescem com o grau hierárquico. 

§ ]'i> A hierarquia militar é a ordenação da autorida
de, em níveis diferentes, dentro da estrutura das Forças 
Armadas. A ordenação se faz por postos ou graduações; 
dentro de um mesmo posto ou graduação se faz pela an
tiguidade no posto ou na graduação. O respeito à hierar
quia ê consubstanciado no espírito de acatamento à se
qUência de autoridade. 

§ 2'í> Disciplina é a rigorosa observância e o _acata
mento integral das leis, regulamentos, normas e dispo
sições que fundamentam o organismo militar e CoQrde
nam seu funcionamento regular e harmônico, 
traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por 
parte de todos e de cada um dos componentes dessç_or
ganismo. - --

§ 3'í> A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser 
mantidos em todas as circunstâncias da vida entre milita
res da ativa, da reserva remunerada e reformados. 

Art. 28. O Seritirriento do dever, o pundonor militar 
e o decoro da classe impõem, a cada um dos integrantes 
das Forças Armadas, condu_ta moral e profissional irre
preensíveis, com a observância dos seguintes preceitos de 
ética militar: 

I -amar a verdade e a responsabilidade como funda
mento de dignidade pess-oal; 

11- exercer, com autoridade, eficiência e probidade, 
as funções que lhe couberem em decorrência do cargo; 

III- respeitar a dignidade da pessoa humana; 
IV- cumprir e fazer cumprir as leis, -os regulamentos, 

as instruções e as ordens das autoridades competentes; 
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V- ser justo e imparcial no julgamento dos a tos e na 
apreciação do mérito dos subordinados; 

VI- zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e 
tisico e, tambêm, pelo dos subordinados, tendo em vista 
o cumprimento da missão comum; 

VII -Empregar todas as suas energias em beneficio 
do serviço; 

- VIII- praticãr a ciiTtaradagem e desenvolver, perma
nentemente, o espírito de cooperação; 
IX- ser discreto em suas atitudes, maneiras e em sua 

linguagem escrita e falada; 
- x-.:..:..-abster-se de tratar, fora do âmbito apropriado, 
de matéria sigilosa de qualquer natureza; 

XI- acatar as autoridades civis; 
X11- cumprir seus deveres de cidadão; _ 
XIII- proceder de maneira ilibada na vida pública e 

na particular; 
XIV- observar as normas da boa educação; 
XV -_garar~tir assistência moral e material ao s_eu lar 

e con-duzir-se como chefe de família modelar; 
XVI- Conduzir, se mesmo fora do serviço ou quan

do já na i natividade, de modo que não sejam prejudica
dos os princípios da discipina, do respeito e do decoro 
militar· 

xvii -abster-se de fazer uso do posto ou da gra
duação para obter facilidades pessoais de qualquer natu
reza ou para encaminhar negócios particulares ou de ter-
ceiros; _ _ _ 

XVIII -abster-se, na i natividade, do uso das desig-
nações hierárquicas: 

~) em atividaóes político-partidárias; 
b) em atividades comerciais; 
c)etnatlVidades industriais; 
d) para discutír ou provocar discussões pela imprensa 

ã:res-peitcf de-aSSünfos-políticos ou militares, excetuando
se os de natur_eza exclusivamente técnica~ se devidamente 
autorizado; e 

e) no exercício de cargo ou função de natu:eza civil, 
mesmo que seja da Administração_ Pública; e 

XIX- zelar pelo bom nome das Fo_rças Armadas_e de 
cada um de seus integranteS, obe_decendo e fazendo obe
decer aos preceit?S da ética militar. 

Das Con~r~venções ou Transgressões Disclp~!n~~ __ 

Art. 47. Os regulamentos_disciplinares das Forças 
Armadas especificarão e classifiCarão as Cõrifraverições 
_ou transgressões disciplinares e estabelecerão as normas 
relativas à amplitude e aplicação das penas disciplinares, 
à _classific11ção do c.Qtnportamento militar e à -iriterpo
sição de recursos contra as penas disciplinares. 

§ 19 As penas disciplinares de impedimento, de
tenção ou prisão não podem ultrapassar trinta dias. 

§ 29 A praça especial aplicam-se; tambêm, as dispo
- sições áísCiPfiiiares previstas no regulamento do estabe

h!cimeilto de e·nsino onde estiver matriculada. 

( Â,'i' Comi.~sões de Constituiçã_o e Justiça e de Segu
ranca Nacional.} 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 293, de 1985 

"Cria o Instituto Nordestino de Tecnologia e 
Ciência- INTC, vinculado ao Ministério da Oência 
e Tecnologia e dá outras providências." 

O Con~~~l'l ~-~!!al decreta~ 

Art. 19 FiCã -criado o Instituto Nordestino deTecna.. 
logia e Ciência - INTC, com sC:de no Recife, Estado de 
Pernambuco, com a finalidade de realizar pesquisas tec
nológicas e científicas. 

Art. 29 - O INTC fará parte do Ministêrio da Ciência 
e Tecnologia e terâ as seguintes atribuições: 

a) Realizar pesquisas científicas e ~nológicas; 
b) Manter convênio com instituições de pesqui

sas e universidades do N ardeste, repassando os re
cursos necessários para que estas instituições reali
zem pesquisas, vinculadas a projetos específicos, 
previamente aprovados pelo INTC; 

c) Manter biblioteca especializada de livros e re
vistas têcnicas e científicas para consulta dos pesqui
sadores nacionais; 
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_ d) Realizar intercâmbio com entidades congêne
res nacionais e internacionais; 

e) Editar teses e informes dentro da sua especia
lidade; 

f) Desenvolver uma tecnologia apropriada à re
gião; 

g) Outras atividades que possam contribuir para 
realizar as finalidades do INTC. 

Art. _ 3., __ O Poder executivo regulamentará esta lei, in
clusive estabelecendo o seu regulamento interno, até 120 
(cento e vinte) dias após a sua publicação. 

Art. 49 Esta lei entrará em vigor na data da sua 
pUblicação. 

Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

No Nordeste brasileiro há, em várias universidades, 
avançadíssimos centros de pesquisa-s, os quais têm sido 
relegados a:-uri:i_pl3no secundáriO, qUando se trata da dis
tribuição de recUrSOS. -Entre esses podemos destacar o 
Departamento de Física da UFPE, no qual trabalham 24 
professores com títulos de doutor (PhD) obtidos no exte-
rior; o Departamento tem 372 trabalhos publicados em 
revistas científicas internacionais; nele existe um labora
tório especializado em criogenia, obtendo temperaturas 
muito próximas do zero absoluto; nele projetou-se e 
construiu-se várioS tipos de microcomputadores inclusi
ve com o desenvolvimento do "software" em português e 
es!â desenvolvendo circuitos integrados; também está 
realizando avançadíssimos estudos sobre a tomografia 
computadorizada, baseada na ressonância magnética do 
átomo de hidrogênio, tecnologia que permite imagens de 
grande nitidez, de cortes de tecidos dos órgãos, sem a uti
lização do raio-X. Podemos citar, também, o Instituto de 
Antibióticõs da UFPE, com inúmeros produtos dos seus 
laboratórios jâ sendo comercializados, inclusive por la
b.oratórios de atuação internacional. Outros centros que 
podem~ destacar são o de "aproveitamento de energia 
solar", das Universrdade da Paraíba, o Instituto_de Nu~ 
trição da UFPE, o de ''Chuvas Artificiais" da Universi
dade do Cearã e o Departamento de Engenharia Mecâ
nica da UFPE, com seus estudos de aproveitamento de 
ener~a eólica. 

Iníelizniente, todo este esforço e potencial de recursos 
humanos têm recebido pouco apoio do Governo Fede
ral, o qual vem concentrando recursos no eixo Rio-São 
Pa~to, apesar de ser reconhecido mundialmente, que se 
deve situar os centros de pesquiSas, em lugares menos in
dustrializados, porque neles não existe a turbulência que 
tanto perturba a reflexão científica e, tamb~m. porque é 
menor a solicitação por consultaria industrial, ocupan
do, a atividade de pesquisa, tempo integral dos seus pro
fissionais. 

Acresce, ainda, que cabe à União a função de promo
ver um desenvolvimento harmónico do país, corrigindo 
as dispar_idades regionais com a necessãria intervenção 
do_ Estado. UmaOaSillineiiãS i:ie rCã1izar eSta função ~ 
por meio do incremento aos estudos técnicos e cientifi
cas. 

Por todas essas razões, justifica-se e impõe-se a criação 
do Instituto Nordestino de Tecnologia e Ciéncia. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 1985.- Cid Sam
paio. 

(Às Comissões de ConstituiçãO e Justiça, de Ciên· 
ela e Tecnologia, de Serviço Público Civil e de Fi
nanças.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 294, de 1985 

Concede Pensão Provisória às viúvas dos funcio
nários civis, até o recebimento da definitiva. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. t Q Até o início de recebimento das pensões defi
nitivas, as viúvas dos funcionários públicos civis recebe
rão uma pensão provisória equivalente ao valor de 70% 
(setenta por cento) dos vencimentos do marido ou com
panheiro com quem v_ivam hâ mais de 5 (cinco) anos. 

Parágrafo único. O primeiro pagamento da pensão 
provisória de que trata este artigo far-se-â a partir do 
mês seguinte àquele em que se verificou o óbito. 
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Art. 29 Esta lei entra em vigor na da:ta de sua publi
cação. 

Art. 39_ Revogam-se as disposições em contrário. 

Justiflcaçio 

São costumeiros O$ atrasos burocrãticos, nas repar
tições públicas federais, quando ocorre o falecimento de 
funci~ário, para que se promova a regulamentação do 
pagam'ento das pensões às viúvas. 

Muitas delas e seus filhos ficam sem condições de sub
sistência, por um período que varia de dois_a ~is_meses, 
quàndo morre o marido funcionãrio, às -mais das vezes 
sem qualquer outra fonte de renda, além dos próprios 
vencimentos. 

Entretanto, essa situação constrangedora e humilhan
te pode ser_ contornada, com o mínimo de ônus para o 
serviço público, atribuindo-se à viúva uma pensão provi
sória eqUivalente a setenta por cento dos vencimentos do 
de cujus. 

Dado o alcance social desta proposição, esperamos o 
apoio dos órgãos técnicos e o referendo do Plenário. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 1985. -Mário Fro-
ta. 

(Às Comissões de ConstitUição e Justiça e de Fi
nanças.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 295, de 1985 

Equipara os servidores aposentados, por tempo de 
seniço, aos inativos por incapacidade física. 

O CorigressO Nacional decreta: 

Art. I' Os serviçlores da União, aposentados por 
tempo de serviç-o, equiparam-se -aos aposentados por in
capacidade física, sendo-lhes: concedidas doze referên
cias. 

Art. 29 &ta lei entra em vigor na data de sua ·publi
cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Nada mais justo que os servidores públicos civis da 
União, declarados fisicamente- incapaZes, passem para a 
inatividade com vencimentos maiores. O próprio art. 102 
da Constituição, item I, letra b, garante proventos inte
grais aos que contem trinia e cinco ou trinta anoS dC: ser
viços, se homens ou mulheres, respectivamente, -bem 
como a que se invalidar por acidente em serviço, por mo
léstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incu
rável. 

Pretende-se que a vantagem seja ex.tensiva ao aposen
tado por teri:tpo de serviço, beneficiado sem prejuizo de 
ninguém. 

Não se_ trata de alteração quanto ao tempo e natureza 
do serviço, para o que o art. 103 da Constituição e~ge 
Lei Complementar, de iniciativa do Presidente da Re
pública. Trata-se, apenas, de extensão de vantagem, 
atendendo a justo.pleito dos aposentados. 

Sala das Sessões, em 3 de outubro de 1985.- Mário 
Maia. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. l 02. Os proventos da aposentadoria serão: 
I - Integrais, quando o funcionário: 
a) contar trinta e cínco anos de serviço, se do sexo 

masculino, ou trinta anos de serviço, se do feminino; ou 
b) se invalidar por acidente em serviço, por molêstia 

profissional ou dOença grave, contagiosa ou incurável, 
especificada em lei; 

II - proporcionais ao tempo de serviço, quando o 
funcionário c;ontar menos de trinta e cinco anos de ser
viço, salvo o disposto no parágrafo único do art. 101. 

§ 1"' Os provento~ d~ in\ltividade serão revisto sem
pre que, por motivo de alteração do poder aquisitivo da 
moeda, se modificarem os vencimentos dos funcionários 
em atividade. 

§ 2'>' Ressalvado o disposto no parágrS:fo arlterior, 
em caso nenhum os proventos da inatividade poderão 
exceder a remuneração percebida na atiyidade. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SeÇão II) 

§ 39 O tempo de serviço público federal, estadual ou 
municipal será computado integralmente para os efeitos 
de aposentadoria e disponibilidade, na forma da lei. 

(Às Comissões áe Constituição e Justiça, de Ser
viço Público e de Finanças.) 

O SR~ PRESIDENTE (JOsé FrageHi)- Os projetas li
dos serão publicados e remetidos às comissões~ Compe
tentes. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Devendo 
realizarMse no período de 10 a 13 do corrente mês, em 
Punta Dei Leste, Uruguai, a Assembléia Extraordinãria 
do Parlamento Latino-Americano, a presidência, nãq 
havendo objeçâo do plenário, designa os senadores Cé
sar Cais, CarloS- Lyra, Cid Sampaio, Alfredo Campos, 
João Lobo e Nelson Carneiro para, juntamente com o 
senador Milton Cabral, Vice-Presidente daquele Parla
mento, comporem a delegação brasileira ao referido con
clave. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) ~Sobre a mesa, 
comunicações que vão ser lidas pelo Sr. }9-Secretãr:io. 

São lidas as seguintes 

COMUNICAÇÕES 

Senhor Presidente 
Tenho a honra de comunicar a Vossa _Excelência que 

me ausentarei do País a partir de 9 de outubro, a fim de, 
nó desempenho de missão com que me dístiguiu o Sena
do, participar da delegação brasileira á Assembléia Ex.
traordinária do Parlamento Latino-Americano, a 
realizar-se em Punta Del Leste, de 10 a 13 do corrente 
mês. 

Aten_:_~osas saudações - Cid Sampaio. 

Senhor Presidente 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência_ que 

me ausentarei do País a partir de 9 do corrente, a fim de, 
no desempenho de missão com que me distinguiu o Se
nado, participar da delegação brasileira à Assembléia 
Ex.traordinâria do Parlamento Latino-Americano, a 
realizar-se em Punta De_! Le:~te, de lO a 13 do corrente 
mês. - -----

Atenciosas saudações. -Alfredo Campos. 

OF-GSMC-N• 117/85 , 2 de outubro de 1985. 

Senhor Presidente, 
Na forma do Regimento, tenho o prazer de comunicar 

a Vossa Excelência que participarei da reunião da Junta 
Diretora do Parlamento Latino-Americano, do qual sou 
Vice-Presidente, em Buenos Aires e integrarei a dele
gação Brasileira que comparecerá a Assembléia Ex.traor
dinária do Parlamento em Punta Dei Este, Utuguaí. 

Devo me ausentar do país em viagem oficial, cumprin
do essas missões, de 7 a 15 do corrente. 

Atenciosamente, - Milton Cabi-al. 
--Senhor PfêS!dCmte; 

Nos termos dos artigos 42, parágrafo único, letra a, e 
43, letrad, comunico a V. Ex.' que me ausentarei dos tra
balhos desta casa, de9 a 15 do corrente, por ter sido indi
cado para, como Membro do Senado Federal, participar 
da Delegação que comparecerá à Asssembléia Extraordi
nária do Parlamento Latino-Americano entre lO e 13 do 
cõr"reilte-mês, em Punta Dei Leste, República Oriental 
dO Uruguai:- --

Salas das Sessões, 3 de outubro de 1985.- César Cais. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- As comuni
cações lidas vão à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Jos~ Fragelli) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Discussão, em turno único, do projeto de lei da 
câmara n9 80, de 1985 (n9 1.218/83, na casa de ori
gem), que cancela penas impostas ao Ex-Presidente 
João Goulart, determina a devolução das condeco
rações nacionais que lhe foram retiradas, bem como 
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a sua reinclusão nos quadros das respectivas ordens 
dos quais tenha sido excluído, tendo 

PARECER FAVORÁVEL. sob n• 700, de 1985, 
da comissão; 

-De constituição e justiça. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são._ 
Em votação. 
Os Srs. Senadores_queo_aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.)_ 
Está aprovado. 
O projeto irá à sanção. 

E o seguinte o projeto aprovad_o: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N9 80, de 1985 

(N9 1.218/83, na Casa de origem) 

Cancela penas impostas ao ex~Presidente João 
Goulart, determina a devolução das condecorações 
na~onais que lhe foram retiradas, bem como a sua 
reinclusão nos quadros das respectivas ordens dos 
quais tenha sido exclúido. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1'>' Ficam canceladas todas as penas impostas 
ao ex-Presidente João B_elchior Marques Goulart e resti
tuídas todas as condecorações nacionais, civis e milita
res, que lhe foram retiradas. 

Art. 29 Proceder-se-á à reinclusão de seu nome no 
quadro das ordens honoríficas, civis e militares, das 
quais tenha sido _excluído. 

Art. 3'>' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 4'>' Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Item 2: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso
lução n9 97, de 1985 (apresentado pela Comissão de 
Constituição e Justiça como conclusão de seu pare
cer n'>' 598, de 1985), que suspende a execução da le
tra h, do item I do art. !9 da Lei n9 5.384, de 27 de 
dezembro de 1966, do Rio Grande do Sul, declarada 
-inconstitucion·al pelo Supremo Tribunal Federal. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a plavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto irâ à Comissão de Redação. 

b o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 97, DE 1985 

Suspende a execução da letra '"h", do item I do 
art. 19 da Lei n9 5.384, de 27 de dezembro de 1966, do 
Rio Grande do Sul, declarada inconstitucional pelo 
Supremo Tribunal Federal. 

Artigo único. Fica suspensa a execução da letra h, 
do item I do art. 19 da Lei n9 5.3_84, do Rio Grande d_o 
Su 1, declarada inconstitucional por decisão plena do Su
premo Tribunal Federal, nojuigamento do Recurso Ex
traordinário fi9 94~580~6. a 30 de agosto de 1984. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Item 3: 

Discussão, em tum o único, do Projeto de Reso
lução n9 107, de 1985 (apresentado pela Comissão 
de Economia como conclusão de seu Parecer nt 769, 
de 1985), que autoriza o Estado de Mato Gr.osso do 
Sul a elevar em Cr$ 19.655.865.420 (dezenove bi
lhões, seiscentos e cinqUenta e cinco milhões, oito
centos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e vinte 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, 
tendo 

PARECER, sob n9 770, de 1985, da Comissão 
-de Constituiçiio e Justiça, pela constitucionali

dade e juridicidade. 
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A matéria foríricluída em Ordem do Dia, em virtude 
da dispensa de interstício concedida na sessão anteriOr, 

Em discussão o projeto, em tufno úniCo: (Pausa.) 
Não havendo_ quem peça a palavra, encerro-a discus-

são. 
Em votação. 
Os Srs~Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) Aprovado. 
O projeto ifâ à Coiniss~o de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Item 4: 

Discussão,- em segundo turno, do Projeto de Lei 
do Senado n~' 62, de 1981, de autoria da Senador 
Raimundo Parente, que dispõe sobre a cobrança de 
contas de energia elétrica, âgua, gás e telefone, pelas 
empresas c-oncessionâiiaS de serviços públicos e dá 
outras providêncíaS, tendo 

PARECERES, sob n~'s 975 a 9/8, de 1983, das 
Comfs_S.õ:es~- - - -- _ -_ -

-de Constituiçio e Justiça, peta constitucionaUM 
dade e jufidíCidade; 

-de Economia, favorável; 
-de LegisJaçio Social, favorável; e 
-de Finanças, favorável, com voto vencido, em 

separado, do Senador José Lins. 

Em duscussào o projeto, em segundo turno. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Encerrada a discussão, o projeto é dado como definiti

vamente aprovado, nos termos do_art, 315 do Regimento 
Interno. 

O projeto irá à Comissão de Reda.ç.ão.. 

Ê o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 61, de 1981 

Dispõe sobre a cobrança de contas de energia elé
trlca, águas, gás e telefone, pelas empresas concessio-
nárias de serviços públicos, e dá outras providências. 

O cOngresso Nacional decreta: _ 
Art. }1' É vedado- às empresas concessionárias-de 

serviços públicos de energia elétrica, água, gás e telefone, 
cobrar dos respectivos consumidores, antes do dia 20 do 
mês subseqUente ao lançamento do débito, as contas que 
lhes sejam devidas, __ 

Art. 21' A multa a ser aplicada na hipótese de atraso 
no pagamento incidirá apenas sobre o valor tarifáriO do 
consumo ou serviço efetivamenie utilizado, não podendo 
exceder mensalmente a 10% (dez por cento) do valor de 
cada conta, nem ser exigfvel antes de 10 (trinta) dias con
tados da data de vencimento do respectivo débito. 

Art,_ ~ ___ Os cortes deligação~ou de fornecimento, nos 
casos de falta de pagamento, só poderão ser feitos decor
ridos 90 (noVenta) dias do vencimento do respectivo dé
bito. 

Art. 4>' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 5"' Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Item 5: 

Dísci!SSão; -em-segundo turno, dó Projeto de Lei 
do Senado n~> 233, de 1981, de autoria do Senador 
João Calmon, que fixa perCentUal mínimo para apli
cações em educação pelas empresas em que o Esta
do tem participaç1ío acionárta rrüljoritâria, tendo 

PARECERES, sob n~'s 19 a 22, de 1985, das Co-
missões: ' 

-de Constituição e Justiç1., pela constitucionali-
dade e juiidicidadej e -- - -
- de Educação e Cultura, de Economia e Fi~ 

nanças, favor1íveis-. 

Em discussão o projeto, cm segundo turno. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Encerrada a discussão o projeto ê dado como definifi

vamente_aprov<ld_o, nos termos do art. 315 do Regimento 
Inte-rno. 

O projeto irá à Comissão de Redação. 
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-~ o seguinte o PEOjeto aprov_ado: 

PROJETO DE L.EI DO SENADO 
-----. N• 233, de 198! 

Fixa percentual mínimo para aplicações em edu
cação pelas empresas em que o Estado tem partici
J?ação acionária majoritária. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. i" Ficani as empresa nas quais a União ou _os 

Estados têm participação acionária majoritárta obriga
dos a aplicar no ensino de primeiro grau quantia corres
pondente a 3% (três por cento), no mínimo, dC: seus in
vestimentos globais. 
-~ ::Xrt. 29 --o-perCeOtuãl a CiUe se fefere-0 artigO .lntellõr 
--s-erú calculado com bas_e em sua programação anual 
aprovada pela Secretaria de Controle das Empresas Es
tatais da Secretaria de Planejamento da Presidência da 
República e corrigida no final de cada exercício caso as 
despesas com investimentos ultrapassem o teta nela fixa---dO-:--------------------------- ----------------- ---- -

Art._ 3~> Excluem-se da determinação contida no arti
go tI' da presente lei as empresas vinculadas ao Minis
tério da Educação e Cultura. 

Art. 4~' O cumprimento do disposto no artigo I~' da 
J!r~ente ~i não__Q~q_!:rr!g_~---ª-5_ empresas a que se refere das 
con~ribuições previstas no Decreto-lei n~> 1.422, de23 de 
outubro de_ 1975, nem com elas se confunde, 

Art.- 51' As aplicações a que se refere o artigo l~' serão 
feitas a.ttavés de um Fundo gerido por um Conselho Di
reter integrado por representantes do Poder Público e da 
comúnldiCe; --- -- -

Art. 61' Os atas necessârios à execução desta_ lei se
rão estabelecidos em regulamento do Po__der Ex.eçutivo. 

Art. 71' A presente lei entra em vigor na data de sua 
pub[ic<lção, aplicando-se no exercício seguinte. 

Art. 89 Revogam-se as disposições em contrãrio. 

_ O SR. _pRES~D~~TE (Jo~é Fr!igelli) - Esgota_~a"_a 
m ãtériã constante- da Ordem do Dia. -

Sobre a_rnesa, redução final de proposição aprovada 
na Ordem do Dia da presente sessão que, nos termos do 
parágrafo único do arl. 355 do Regimento Interno, se 
nã"cr houver objeção do Plenário será lida pelo Sr. !~'

Secretário. (Pausa.) 

Ê lida a seguinte 

PARECER 
_____ N• _786, de I985 

Comissão de Redaçào. 

aedaçãÕ-fU.at dO ProjetO de ResOlUçãO n-~>-107, de 
_!!185.__ _____ _ 

Relator: Senador Saldanha D~rzi 

_ A Comíssão apresenta a redaçã.o final do Projeto de 
Resolução n~' _107,_ de 1_985, que autoriza o" Estado _de 
Mato Grosso do Sul a elevar em C r:$ 19.655.865.420 (de
zenove bilhões, seiscentos e cinqUenta e cinco milhões, 
oitocentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e vinte 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

--- - --- -

Sila de-Reuniões da Comjssã_o, em 3 de outubro de 
1985. -Américo de Souza, Presidente- Sa~danha D~r~ 

Z:i,--Reiatof=-MO.rtins Filho.---

ANEXO AO PARECER No 786, DE 1985 

Redação final do Projeto de Resolução nl' 167, de 
1985. 

FiÇõ Sfa:ieT que o Senad_Õ-Federal aprovou, nos termos 
do __ ru-t._~4:2oJ-_ \!l.fil'çt._YI. ~a ÇQnstituição, e eu, Presidente, 
promulgq a_ ~guinte 
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RESOLUÇÃO- N9 • DE 1985 
Autoriza o Governo do Estado de Mato Grosgo do 

Sul a_ contratar operação de crédito no valor de CrS 
19.655.865.420 (dezenove bilhões, seiscentos e dn
qüenta e cinco milhões, oitocentos e sessenta e cinco 
mil,_ qp,.atrocentos _e __ vinte cruze_iros ). 

O Senado Federal resolve: 

Art. li' É o Governo do Estado de Mato Grosso do 
Sul, no_s termos do art. 2~' da Resolução n' 93, de II de 
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a con~ 
tratar operl;lção de crédito, no valor de Cr$ 
19.6_55.865.420 (dezenove bilhões, seiscentos e cinqUenta. 
e_ .cinco_ milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil, qua
trocentos_ e vinte cruzeiros), correspondente a 804.511,18 
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional -
ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 
24.432,06, Vigente emjl;lneiro_ de 1985,junto à Gaixa EcoM 
n~I_!!i~S: -~e~e_r_al~_mC:cli_~!l~e_ a_ !:!tlliz~ção de .recursq~ d_o 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, 
destinada à ampliação da rede estadual de ensino básico 
e implantação do programa de policíamento-OstenSívo 
do Estado, obedecidas as condições admitidas pelo Ban
ca- Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2~' Esta resolução entra em vigor na data de sua 
_publicação. 

o-sR. PRESIDENTE (José Fragelli) -0 parecer vai 
à publicação. ' 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 
l~'MSecretârio. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO 
N• 391, de 1985 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requei
ro dispensa de publicação, para imediata discussão e vo
tação, da redação final do Projeto de Resolução nl' 107, 
de_l985, que autoriza o Estado de Mato Grosso do Sul a 
elevar em Cri 19.655.865.420 (dezenove bilhões, seicen
tos e cinquenta e cinco milhões, oitocentos e sessenta e 
cinco mil, quatrocentos e vinte cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada. 

Sala das Sessões,_ 3 de outubro de 1985. -Marcelo 
Miranda. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Aprovado o 
requerimento~ passa-se· à imediata apreciação da radação 
final. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Senhores Senadores que a aprovam queiram per-

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
o projeto vai à promulgação. 

o-sR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALIIÃES (PFL- BA. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena-
dores: --- - - -

Quero registrar o recebimento de correspondência en
viad<l pelo Senhor Ministro da Saúde, ilustre Deputado 
Carlos Sant'Annà, na qual S. Ex• enfatiza as priõridades 
do Governo na área social e expressa seu otimismo com 
ó substancial aumento de recursos orçamentârios para o 
setor saúde, ressaltando ainda o decisivo apoio político 
recebido. 

Tem-se procurado executar as ações no campo-de saú
de de forma integrada, buscando um nível ótimo de 
abrangência dos Programas do setor que possibilite uniM 
Versalizar os resultados dos projetos sob a co_ordenação 
do Ministério e, particularmente, do Sr. Ministro. 

Por outro lado, está sendo concritizada toda uma esM 
tratégia de descentrali_zação das ações do Ministério da 

- Saúde,·sob inspiraÇão do Miiiistro Carlos Sant'Anna, de 
sorte a permitir que, em nível municipal, sejam fortaleci
das as _estrutyras dos _g_9.!~rnos locais e se produzam re-

- su_!tild_Ps mais compãtíVelscom a realidade e as carências 
das comunidades necessitadas de melhor atendimento. 

Exemplo auspicioso de todo esse trabalho coordenado 
e integrado é a recente Portaria n~' 635/GMB, de 3 de se-
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tembro do corrente ano, que aprovou as .. Normas e 
Atribuições -para execução do Programa de Suplemen
tação Alimentar - PSA''. 

Trata-se de um Programa articulado entre o Minis
tério da Saúde e o INAN (Instituto Nacional de Alimen
tação e Nutrição), que objetiva, primordialmente, distri
buir, a todas as gestantes, nutrizes e crianças menores de 
36 meses, pertencentes às famílias com renda de atê 2 sa
lârios nlínimos, uma cesta de alimentos bãsicos. · 

t, realmente, um trabalho proficuo, que espero ver 
plenamente executado, dentro da nova tinha de ação ad
ministrativa a que se propõe o Ministro, mereCedora dos 
aplausos -de todos. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragetli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (RJ._ Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, 

No mês de junho ocupei esta tribuna para focalizar, 
em singelo depoimento, o centenário do nascimento do 
emérito Professor Aristides Novis, antigO diretorda Fa
culdade de Medicina da Bahia e que, naquele Estado, 
exerceu como verdadeiro sacerdócio,- a difícil ciência a 
que devotou sua nobre vida. Ã palidez de minhas pala
vras desejo incorporar aos Anais, para melhor julgamen
to daquele eminente varão, o primorOso diSCurSo que seu 
filho, o ilustre doutor Aloysio No vis, proferiu na sessão 
solene do Conselho Estadual de Cultura, realizada no 
dia I S_de_julho passado, no Salão Nobre do M_em_orial de 
Medicina da Universidade Federal da Bahia: -

-'"Aristides Novis, Esboça de um Retrato. 
As palavras de Ruy atribuindo a suprema santifi

cação da linguagem humana abaixo da prece ao en
sino da mocidade, abrangem todo o caminho per
corrido por Aristides Novis, que fez da cãtedrao de
ver, exerceu-a com austeridade e a elevou a sacerdó
cio. 

Ao ensejo da celebração d_o centenário de nl!-sci
mento, 32 anos após a suã perda, o tempo, juiz in
flexível, confirma o beneplácito de louvor pela har
monia da vida exemplar. Entidades representativas 
do panorama intelectual da Bahia, em honrosa soli
dariedade, sob a inspiração if!iCia! do-Conselho Es
tadual de Cultura, envolvem a sua memória do 
prestígio consagrador desta: homenagem. A todas e 
a cada uma trago o reconhecimento da família, sen
sibilizada pela palavra sincera e afetuosa do Magní
fico Reitor da Universidade Católica José Simões e 
Silva Júnior. 

A sístole da- oração oficial se _segue a diástole de 
uma evocação, dever de justiça do filho aliado ao 
discípulo a que se acrescenta a honra da represen
tação da Academia Naçipnal de Medicina, privilé
gio que dignifica e desvanece. 

Macedo Costa, o luminoso Luiz Fernando, cuja 
lembrança emociona e entercene, criou este Memo
rial de Medicinã-, a que-aeu-proeminência e berço 
nobre. Valorizou a tradição que, no pensamento de 
Chesterton, não quer dizer que os vivos estão mor
tos, mas que os mortos estão vivos. 

A vida não considera justo o esquecimento dos 
que a fizeram com zelo e arte, plantando, dia após 
dia, com visão clara e integridade afetiva, sementes 
que desabrocham em saudade. 

A lembrança de Aristides Novis no dia de hoje, 
neste salão nobre, sugere a ilusão de um sonho, de 
cujas névoas saírem os para o reencontro cotn a "re

signação. Não disse Shakeaspeare que somos feitos 
da mesma matéria de nossos sonho~ 

Certo dia, para servir na cidade de Cuiabâ, ponto 
central da América do Sul, a Marinha designou um 
jovem mêdico baiano, que veio a ser meu avô, adido 
ao Corpo dos I_mperiais Marinheiros, segundo ci
rurgião da unidade de Saúde. Afável, comunicativo! 
formado por esta Escola, a primeira do País, o-Dr. 
Augusto Novis aos títulos reunia mais um, impor
~!!!.C?_l!o tempo, a dis.Ponibilidade do estado civil_. A 
sua presença despertou simpatia na sociedade seleta 
e pouco numerosa. Os salões da época, período vi
toriano de nobre linha ética, eram, na palavra de 
Wanderiey Pinto, "o cenário onde a rn_ulher aparece 
na plenitude de suas graças e poderes, conquista 
suas vitórias e reina e governa com espírito, beleza e 
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gentileza." O Dr. Augusto Novis, em uma das pri
meiras reuniões sociais, conheceu linda moça, moça 
e linda, com uma alma a se debruçar dos olhos, 
como diria_Machado de Assis. Cresceu e floriu o 
amor à primeira vista, unindo-o pelo casamento a 
Maria da Glória, filha caçula do ilustre advogado 
Dr. José da Costa Leite Falcão e neta do fidalgo 

- caPifão-ffior Aridré Gaudie-Ley. Foram Os pais de 
Aristides No vis. 

Nascendo em berço simples e abençoado, na ter
_ra da promissão, em que o ouro faiscava na relva, à 
flor do solo, sabiamente soube lapida-lo, 
transformando-o em qualidades de caráter, revela
das na perfeita fidelidade à família, à medicina e ao 
magistério. 

Cuiabá foi sempre sensível aos princípios da mo
ral cristã, prestigiada a dignidade da pessoa humana 
nos laços de boa afetividade ... Havia _menos mundo 
sobre a terra·•, com presença mais constante dos 
e_d.ucad_Qf~s para imprimirem na tela sensível do en
tendimento da criança, a sabedoria do cotidiano e 
as lições do coração. 

Nesse clima de simplicidade que é virtude 
educou-me meu pai, deixando o lar cuiabano, jâ 
amadurecido, aos l6anos, para fazer-se médico nes
ta Escola do Terreiro de Jesus, de prestígio quase 

_ místico, professores de fraque pontificando nas cá-
tedras. -

_ Aga~alhou-se à sombr_a amiga e generosa do tio 
Comendador Aristides No vis, de que herdara o no
me. A Bahia, com o feitiço- da sedução, a graça nati-
va da amabilidade e o lindo recorte de suas praias 
douradas desenhadas pelo mar, ocupou no seu afeto 
.o prestígio do berço antigo. Trazia, como patrimó
nio, a esperança de que "o mundo sempre abre alas 
para os que sabem o que querem". Assimilara os 
exemplos do pai, de nobre formação moral, e os fru-

- los do cora.ção generoso e terno de sua mãe, sauda
de constante, anjo da guarda dos filhos pelo devota
mento. Aluno laureado, com viagem de t ano de es
tudo à Europa, prêmio que permitiu a um dos fi
lhos, nascido em Paris, não depender do vínculo de 
origem ptira amar incondicionalmente a Bahia. Du
rante o curso atenção-do jovem acadêmico voltava
se para os acordes de um violino da casa em frente. 
A casa era a do Prof. Fortunato Augusto da Silva e 
a violiriista, a mesma a quem dedicoü a tese de dou
toramento, jã sua noiva: .. A ti, Maria Augusta, o 
que houver de mais santo neste trabalho". No senti
mento do amor as notas da música acentuam as ba-
tidas do coração. _ _ 

Num capricho de seu destino de conciliação, se a 
bahi11 perdeu um médico com a transferência do pai, 
outro ganhou com a definitvapermanência do filho. 

A esposa, com marcante individualidade, o lega
dQ de ,seu arrior e a dedicação sem falha na mais 
sublime e árdua missão de mulher, com ele cons
truiu o lãr feliz, presente equilíbrio e justiça, vendo 
os 4 filhos como se fora um só, falando-lhes da pon
ta de seu olhar e lhes indicando o pai cgmo exC!llplo 
moral acima de tudo. Viveram o amor que perdura, 
na fórmula sábia do filósofo: gostando mais dela 
que de -si e ela gostã.ndo mais dele que de si mesma. 

- --Grande foi o espaço que ocupou em seu senti
m_eoto o Engenho Campina, no recônavo baiano, 
com o seu telhado imenso aos olhos de menino, o 
sobrado colonial e a igrejinha lã no alto, presença 
da fé a proteger a bacía do lguape. Nas férias, a to
dos acolhia para o reencontro com a natureza: cam
po, floresta, pássaros, ãgua da fonte e as lições de 
sabedoria. Paisagem de belezas campestres, ''onde o 
luar é Senhor" e os santos permitiam aos morado
res, adiarem as doenças para o fim do ano, à espera 
do doutor que "só falava em riba da certeza". Três 
anos após a pC:rda da esposa, sintetisou neste versos 
a sua afeição por Campina, onde Renato Novis 
mantêm a tradição. 

Herdei-a, o coração já cheio dela, 
A um tio generoso, protetor, 
Para ali receber o nOS!iO amor . 
Em tarde c!_e verão festiva e bela 

-Verdes canaviais, campos em flor, 
Ã vida nos sorriam. -em aquarela, 
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A doce e pura intercessão d'aquela 
De nossa devoção, - alma e favor 

, Revendo-te, - ó Campina, em teu retrato, 
Não sabe o coração, nova "Tapera" 
Si terã forÇas para aí voltar. 

Eis, quando em sonho às tuas portas bato 
Feliz, a acalentar minha quimera, -
Mas a saudade- não me deixa entrar. 

20 de julho 1984 

Se houvera céu para as moradas, estou certo, 
aquela iria para lá. -

Aristides Novis cumpriu o preceito de S. Vicente 
de Paulo, fazendo-se amar pelo exemplo de sua vi
da. Da postura tisica à primazia da lei moral, does
teta ao homem cordial de fino humor, da dedicação 
abnegada do médico de família ao orador aplaudi
do, da sabedoria do professor erudito ao estilo epis
tolar e a conversa fascinante. 

Até ao final, aos 67 anos, deu provas à sua glo
riossa faculdade, que mais não lhe dera, porque 
mais não tinha para lhe dar, dando-lhe a própria vi
da. Ignorou o declínio, a hora penosa da trajetória, 
quando a grande velhice vai cerrando as janelas da 
razão. Muitos que aqui se encontram não o conhe
ceram, e a estes, eu diria: um belo homem, a simpa
tia abrindo a porta à amizade, ar digno, elegante, 
movimentos serenos, sóbrio no vestir, de preferên
cia cor escura, chegando à concessão do cinza claro. 
O linho branco, somente em casa. Alto, cabelos pre
tos, finos como se de seda, fronte ampla, sempre de 
óculos, olhos castanhos a dissimularem nos útlimos 
anOs, cm horizonte indefinido, o recato da saudade. 
O nariz, de leve curvatura, o bigode aparado com 
exatidão, alegria dos netos à procura de um fio 
branco, pago à vista. Barba pouco espessa, costeleta 
curta. O laço da gravata ajustado com perfeiÇão re
velando a atitude de equilíbrio interior. Esmerado e 
preCavido confiava mais no suspensório. O lenço, 
aflorando no bolso do paletó. Vez por outra, quan
do silencioso, pensativo, percebia-se dos lábios, in
cipente sopro de criação que o ajudava a refletir, 
ante o diálogo da intuição com a razão. Tudo con~ 
tribuía para a: VírtU.de -dã-teiiiperança~a rriaiS-diffCil: 
o ar-Composto, a seriedade e o comedimento, a com
preensão e a bondade, insinuando certeza de presti
moso acolhimento. Por vezes, o meio-sorriso liber~ 
tando uma emoção. 

, Em casa e no Engenho, inseparâvel da cadeira de 
balanço e da rede, tranqUilizantes ideiais, como ob
servava. Lendo ou escrevendo, não dispensva a mú
sica em surdina, Vila-Lôbos que tinha o mesmo hã
bito, dizia: "o ouvido de fora não tem nada a ver 
com o ouvido de dentro". 

Antes das 6 da manhã estava na sua biblioteca, 
preparando a aula, o eSquema para o quadro negro, 
estudando o que havia de mais recente, na busca de 
atualizaç-do, dever do professor. À hora exata inicia~ 
v a a preleção, pondo-se a andar ao comprido does
trado, o lenço ocioso de Qma mão para outra. Não 
disse Sartre que "a seriedade da emoção é a Fisiolo
gia''? O gesto, acentuando a clareza da frase, o estilo 
terso, a linguagem pura, rica de emoção estética e de 
expresivas analogias de contéudo científico. Fixava 
o compasso intelectual, um lado da Fisiologia e o 
outro nas aplicações da clínica, e partindo para o 
oc_eano largo das idéias gerais, realçada na forma e 
nas imagens, brilhava a reflexão lógica. A Fisiologia 
e a Clínica irmanadas, assim, as suas lições. O silên
cio, a atenção e o_ aplauso caracterizavam as aulas, 
na presença habitual de ex-alunos, repetentes da 
emoção de ouvi-lo. Daí, a expressão de Estãcio de 
Uma, chamando-as soberanas; o depoimento de 
Mangabeira-Albemaz; '"grande professor e grande 
orador. Conhecia a fundo a cadeira e sabia ensinar" 
e a frase de Carlos Brenha Chaves, todos seus anti
gos discípulos: ••tratava a Fisiologia cQmO uma 
dama respeitável". Recordo algumas definições, ou
vidas em aula: '"A inteligência é o pássaro que c.anta 
na árvore da cenestesia" ... Vive-se com lesões pro
fundas e morre-se sem lesões aparentes". "A de
ffiêiléfa é a anestesia providencial para a operação 
da morte" ... Não esqueça o. médico o recat9 teci-
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dual, a célula tem o seu pudor". Atônito com o exa
gero das doses e a abusiva associação de _medica
mentos recordava o espanto de sábio médico diante 
de longo receituáiio: .. na garrafa entrou toda a boti
ca, só faltando o boticário", E lembrava a advertên
cia da Fisiologia: .. as grandes dosesjugulam a ativi
dade: vital, as pequenas a estimulam". Ensinava ao 
discípulo a criar a alma de médico e, estimulando a 
espiritualização da vida, valorizava o silêncio para a 
meditação quem tinha o dom de florescer em pala
vras. Era seu o segredo de transmitir o elan humano 
para recriar o novo dia, revelando aspectos diferen
tes da mesma realidade, escondidos sob a face ocul
ta das coisas. Sabia aprisiõTiãTO íii:stante feliz na re
cordação, e era quando surpreendíamos o poeta no 
humanista. Poeta, escreveu-me mestre Alceu, não é 
apenas o que faz versos, "e sobretudo, o que vive em 
estado de poesia. Fernando Pessoa chamou a 
atenção: "a idade perigosa dos poetas ê a dos ver
sos. Quantos poetas morreram nos seus próprios 
versos! Quantos vefsoS fiCaram sem o seu poefa!" 

Poeta ele foi, ao ensinar o dificil caminho da acei
tação para renovar a esperança, mesmo esperando 
alêm da esperança, ou ao viver a beleza cristã de 
compreender para perdoar. O respeito pela dignida
de do homem e pela liberdade do espírito o fizeram 
um diplomata da tolerância. Entre_ dois amigos o 
mais perfeito ê o que respeita em mais alto grau a 
consciência do outro, dizia. Nele, o amor aos f.lhos 
alcançou a renúncia confessada: "a minha felicidade 
reside na fos filhos, onde quer que eles a encon
trem". Defínia a própria existência: .. um supremo 
esforço, por vezes malogrado, de conciliação". De
monstrando a boa memória do sentimento, buscava 
as coincidências do seu calendário: o fato importan
te acontecido a si ou a um dos seus relacionava-o a 
lembrança de outrora, na mesma data. Os élos do 
tempo, presente e passado, era de seu agrado o 
reuni-los. Procurado para conselho ou orientação, 
dizia-segratificado pela sensação de dicionário: reti
rada a dúvida, a volta à estante, o esquecimento ... 

De apurada sensibilidade, era um contemplativo 
do mar, embora distante de sua intimidade._Apre
ciador das paisagens da natureza, da brisa que faz 
companhia às praias desertas ao despertar das ro
sas, pétalas em concha acariciadas pelo orvalho, 
como o vi enternecido em uma manhã de Petrópo
lis. O lindo roseiral do Hospício S. João de Deus, 
aluai Juliano Moreira, mereceu-lhe quando diretor, 
o comentâr:io: "nesta- Casa não se podendo cultivar 
as rosas do espírito, cultiva-se o espírito das rosas". 
··A vida é música, no seU ritmo, nas suas consonân
cias e não raro, nas suas disso"flâncias", pensamento 
a confirmar o poeta que nele vivia. Pintor e pianista 
às escondidas, mas de maneira clara e inequívoca, 
devoto da cultura do espírito, onde situava a honra 
de viver. 

Dispensava especial atenção aos colaboradores. 
Recordo a figura de Antonio Gonçalves Bastos, 
Bastinhos, seu mais antigo assistente, cuja dedi
cação aos alunos era por ele salientada. Antonio 
Leone_, um homem digno, com a fidalguia de 
família, amigo fiel de todas as horas. Bem avalio o 
seu orgulho se tivesse tido a oportunidade de ver, a 
um só tempo, em elevadas posições, 4 assistentes: o 
Magnífico Reitor da Universidade Federal da 
Bahia, Luiz Fernando Macêdo Costa, traído pela 
sentinela de seu destino e cujo desaparecimento nos 
recorda a frase de Clarise Lispector: "toda a vida ê 
uma missão secreta"; o Magnífico Reitor da Uni
versidade Católica José Simões e Silva Júnior, te
naz, íntegro até a simplicidade, exemplo para os 
moços de devoção ao ensino universitário; Jorge 
Novis, substituto de Aristides Novis, Secretário de 
Estado da Saúde, marcando com o forte traço de 
sua personalidade a passagem pela administraÇão e 
pelo magistério, e Otávio Tourinho, cirurgião com
petente, impregnado dos CDnhecimentos da Fisiolo
gia, a merecer de Zerbíni, em prova de concurso, o 
elogio que dá honra, pela sua perícia técnica. Todos 
convivendo na simplicidade do mesmo laboratório. 
Nunca será demais repetir Houssay, pois a históría 
confirma e os governantes não devem esquecer o 
conceito; ''não é a gaiola de ouro que faz o pássaro 
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cantar". O amor e a fê testemunham essa verdade. 
Já se disse·que a perfeição do pêndulo não é ªndar 
depressa, mas estar regulado. 

A Fisiologia, ciência à a harmonia e do equilíbrio 
seduz porque ilumina a visão clínica, ligada .. por ir
recorrível tutela ao conhecimento da função nor
mal". Vale salientar a comunhão de estilos, bem 
ajustados disciplina e professor, a polidez ocupando 
o espaço dã caãviVência. Educação é amizade, repe
tia mestre Afrânio~ 

Confesso haver mantido com meu pai, para ate
nuar a ausência, assídua correspondência, 2 a 3 car
las por semana; já impressos no-me e endereço, o 
selo posto, a hora certa no correio, ritual obedecido 
durante 20 anos. 

E depois, -o aprender a viver a ausência de Aristi
des No vis, pois a resignação não tira a dor da inco
municabilidade. 

Estou convencido de que a apreciação da vida de 
certos homens exige o conhecimento da pessoa fisi
ca. Incompleto estará o perfil, se ignorado o painel 
da familiaridade que o engrandece. Com_o escrever 
sobre Afrânio, Miguel Osório, Alceu, Pedro 01.1-
mon, Anfsio, San Tiago, Lacerda, DemósfCnes Ma
dureira e tantos outros. sem haver sentido de perto a 
intensa luminosidade de suas inteligências? Como 

-esquecerdeAristides Novisa prosa habitual no fluir 
da vida, oriunda do seu tempo interior, mostrando a 
benevolência como estrada real da persuasão, a ca
pacfda~_ ~~_!l_úncia e de adaptação como segredos 
do saber viver e aconselhando às jovens a fazerem 
do lar, a pausa de veludo, para os maridos suporta
rem as asperezas de líxa do cotidiano? Apreciava sá
bio provérbio chinês: "Você não evita que os pâssa
ros do aborrecimento voem sobre a sua cabeça, mas 
não está impedido de evitar que nelas eles façam ni-
riho". ---

DaVa apreço e afeição ao Rota ri, considerando-O 
fórmula cgncisa _de c9ncór.dia universal. Cam-pa:. 
nheiro exemplar, de convívio afetuoso, conciliador, 
nunca deixando de pôr o pé sobre o fósforo aceso. 

Refiro um simples exemplo que traduz a expres
sào de SUããmabiliade. Ao receber atencioso telegra
ma de candidato_a Academia de Letras da Bahia, 
solicitando-lhe o voto por imagina-lo acadêmico, 
respondeu: "Referência sua candidatura Academia 
de Letras sinto louvá-la tão platonicamente por só 
pertencer àquele cenáculo nojulgim-ento sua grande-
generosidade. Patrício admirador''_, 

O destino deu-lhe o prêmio de presidir a forma
tura do 19 filho médico, que soube reunir às qualida
des da técriiCa-Cifúrgica de Caio Moura as virtudes 
étlc:iSâa pai, e fez-se o original No vis Filho. Naque
ra -sotertíâUde, a-cumulando as funções de diretor, 
paraninfo e pai, disse em seu discurso; que não ha
víã-c0mo-fu8lr ao írripérío da-inibiÇâo \•erbãl.OMaS, a 
minha fortuna se não conforma em ficar assim sufo
cada pela emoção. E busca nos meus gestos doce de
rivatTV-o~-ao- Pelfo- eStreitandO-vos, rrielr. filhoS~ à 
fronte heijando-te, meu filho. 

De sua vida pública desejo salientar pelo quere
presen~a como definição de pe_rsonaHdade: a autoria 
de ofício singular e inédito dirigido ao governadOr 
recém-empossado, solicitando e obtendo que trans
formasse o _s~u cargo vitalicio _de Diretor-Geral de 

-~aúçl_~_ Públi~_~_,_em cargo em comissão, desistindo 
aSsim de um direito, para afastar o constrangimento 
da c;:onfianç~ imposta. 

A altivez da reryúncia de diretor desta Faculdade, 
qUando viu no episódio de 22 de agosto de 1932, 
maculada pela violência a sensibilidade moral desta 
Escola. 

A recusa da presidência da Caixa Econômica Fe
deral da Bahia, manifestou-a de maneira simples, 
por não entender do assunto, argumento tão pouco 
freqUente, Desvanecido pela confiança do amigo 
Presdiente Outra, preferiu ser fiel a advertência ao 
sapateiro de não passar de sua ~ndátia, e a sábia in
dagação: carpinteiro, por que não serras a madeira? 

Sãci-llãgranres--que-demonstram ·a êtica âo- ho
mem modelar, na verticalidade de atitudes, essência 
de uma vida que permitiu ãO filho, como represen
t<m te da nobre Academia Nacional de Medicina; de 
que-seu pai foi membro honorário, o esboço_de um 
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retrato, pintado com justiça, fidelidade e as tintas da 
convicção, sem a eloqUência comovente da veemên
cia. Os exemplos, nÕ vigor do colorido, se os dignifi
ca, a recordação o aproxima e a devoção à sua me
mória nos honra e sensibiliza. 

Oito anos antes do termo fin_al de sua vida, rece
beu aperda de seu maior bem, como sentença inexo
rável a ser cumprida com resignação e sem desâni~ 
mo. Num pacto com a solição a dois, à luz dare, 
sentindo mais que revelando, criou para si a ciêncía 
de sobreviver, na escuta permanente da ressonância 
da saudade, definida por Aloysio de Castro, como 
"um olhar ao longe sem palavra". 

Confessou-se em carta: "Sinto na silenciosa inti
midade com Deus, a procedência daquela frase tão 
verdadeira: Nfio estou nunca menos só que quando 
estou só". Era "a sombra amiga", como a ela sere
feria, a realidade ausente, revivida no silêncio, pou
sando nos jardins da esperança cristã. 

Se as virtudes assinaladas, enobrecem a qulquer 
professor, mais, ainda qurutdo esse professor se cha
mou Aristides Novis, escultor da arte de ser, da arte 
de sentir e da arte de viver." 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presídente. 

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Raimundo Parente. 

O SR. RAIMUNDO PARENTE (PDS- AM. Pro· 
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

_Desde quando foi instalado o novo Governo, a que se 
convencionou chamar "Nova República", a nova mania 
tem sido a evocação peJorativa dos Governos anteriores, 
corri o uSo cansativo de uma adjetivação agressiva, para 
se referir áos adminisl:radores arbitrários, ditatoriais, 
atrabiliários etc. 

Contudo, Senhor Presidente e Senhores Senadores, 
parece que nem tudo, no que concerne ao desenvolvi
mento do chamado advento democrático, anda assim 
tão deinocratícamente em nosso País, com fatos e evi
dências, aqu-i e ali, de que alguns apóstolos da Nova Or
dem andam fazendo questão de vivenciar a t:ilosofia au
tocrata de Luis XIV, consubstanciada na legenda triste
mente famosa do "O Estado Sou Eu." 

Agora mesmo, venho de receber, da Deputada Eliza
beth Azize, da Bancada Estadual do PMDB amazonene, 
a transcrição do telex enviado pela brilhante Parlamen
tar ao MiniStro da JuStiÇa, dando conta de graves irregu
laridades que vêm sendo cometidas pelo Governo do 
Amazonas, conforme consta do texto que passo agora a 
ler: 

"Senador Raimundo Parente- Senado Federal 
-~- Preu~..do Seoadort_esto_u _e:ncaminhando __ a_V. _Ex~ 
teor de telex que enviei ao Exmo. Sr. Ministro da 
Justiça nos seguintes termos: 

T_rq.mitpu Jl_es.ta Ass_embléia Projeto de Lei de au
toria _do Executivo amazonense propondo autori
zação pura o Estado abrir crêdlto suplementar em 
seu orçamento, no valor de 456 bithões de cruzeiros. 
Durante duas reuniões em que o projeto entrou em 
pauta para discussão gerãl e votação única, alguns 
Deputados, utilizando-se do processo de obstrução, 
não deram quorwn para a aprovação do referido 
projeto, justificando esta atitude pelo fato do Go
vernador do Estado, Senhor Gilberto Mestrinho, 
ter dedarado publicamente que vai usar a mâquina 
do Estado para vencer as eleições. 

O filho do senhor Go.vernadorque tambêm é De
putado do PMDB (embora aqui na Assembléia qua
se não venha) Deputado João Tomé Mestrinho, fez 
de sua tribuna uma advertência à mesa da As
sembléia e aos Deputado~, declarando que iria exi
gir do seu pai (o Governador) que cnrtasse as verbas 
para a Assembléia Legislativa do Amazonas, inclu
sive a destinada ao pagamento dos subsfdio_s d_os se
nhores Deputados. 

O comportamento do Deputado, legftimo porta
voz do sr. Governador do Estado, demonstra clara
mente o interesse do Poder Executivo em interferir, 
pela ameaça, no livre exercício dos Poderes, o _que 
enseja fntervenção Federal, como autoriza a Consti
tuição do País. 
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No zelo pela atuação livre dos Poderes Constitui
dos, e sobretudo, ao livre exercício do Mandato 
Parlamentar, dirijo-me a V. Ex• para solicitar provi~ 
dências enérgicas a fim de que o Poder Legislativo 
amazonense não fique à mercê de Governantes au
toritários que a·inda não se acostumaram com a 
nova ordem política e jurídica que este povo con
quistou. - Atenciosas saudações, Deputada Eli.za
beth Azize- PMBD- AM". 

Este, Sr. Presidente e Senhores Senadores, o retrato, 
sem retoques e sem falsas tintas, da Nova República no 
Amazonas, inclusive pintado por Deputada integr~nte 
do próprio partido do Governo, que inconformada dian
te de tal atitude, houve por bem dirigir-se ao Ministro da 
Justiça para comunicar o fato c pedir as providências 
cabíveis. 

Outras arbitrariedades estão sendo cometidas, notadaw 
mente no que se refere à campanha eleitoral feita pelo 
PDS na televisão. Delas nos ocuparemos depois, quando 
tivermos em mãos a sua comprovação. 

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

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Nada mais 
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, desigw 
nando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte 
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Votação, em turno ónico, do Projeto de Lei da Câma~ 
ra nl' 53, de 1977 (nl' 227/75, na Casa de origem), que dis~ 
põe sobre condições a observar na renovação de contra~ 
tos de atletas profissionais, e dã outras providencias, ten~ 
do 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.360 e 1.361, 
de 1981, das Comissões: 

-de Leglslaçilo Social; e 
- de Educação e Cultura. 

2 

Votação~ em turno único, do Projeto de Lei da Cãma~ 
ra n'~4l, de 1985 (n~'4.976/85, na Casa de origem), de ini~ 
ciativa do Senhor Presidente da República, que altera a 
estrutura da categoria funcional de Geógrafo, do Grupo~ 
Outras Atividades de Nível Superior, e dá outras provi~ 
dências, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 6!8 e 619, de 
1985, das Comissões: 

-de Serviço Público Ch'll; c 
- de Finança~. 

3 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Cãma~ 
ra nt~ 56, de 1985 (n' 4.975/85, na Casa de origem), de ini~ 
ciativa do Senhor Presidente da República, que altera a 
estrutura da categoria funcional ode Sociólogo, do 
Grupo-Outras Atividades de Nível Superior, e dã outras 
providências, tendo 

PARECERES FAVORAVEIS, sob n•s 616 e 617, de 
1985, das Comissões: 

- de Serviço Publico CivU; e 
- de Finanças. 

4 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmaw 
ra n' 61, de 1985 (n9 4.985(85, na Casa de origem), de ini
ciativa do Senhor Presidente da República, que fixa os 
valores de retribuição das categorias funcionais de Zoow 
tecnísta e Terapeuta Ocupacional, do Grupo-Outras Ati
vidades de Nível Superior a que se refere a Lei nl' 6.550, 
de 5 de julho de 1978, e dá outras providências, tendo 

PARECERES FAVORAVEIS, sob n•s 701 e 702, de 
1985, das Comissões: 

- de Serviço Público Civil; e 
-de Finanças. · 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nl' 
100, de 1985 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer nl' 680, de 1985), que au-
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toriza a Prefeitura Municipal de Joviânia (GO), a elevar 
em Cr$ 33.712.590 (trinta c três milhões, setecentos e 
doze mil, quinhentos e noventa cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n~'s 681 e 682, de 1985 das Comis
sões: 

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

-de Municípios, favorável. 

6 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nl' 
lO!, de 1985 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer nl' 683, de 1985), que au
toriza a Prefeitura Municipal de Auora do Norte (00), a 
elevar em Cr$ 141.371.509 (cento e quarenta e um mi
lhões, trezentos e setenta e um mil, quinhentos e nove 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n~'s 684 e 685, de 1985, das Comis~ 
sões: 

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

-de Munlcfpios, favorável. 

7 

V.otação, em turno dnico, do Projeto de Resolução nt~ 
102, de 1985 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclussilo de seu Parecer nl' 686, de 1985), que au~ 
toriza a Prefeitura Municipal de Piracicaba (SP) a elevar 
em CrS to.720.200.000 (dez bilhões, setecentos e vinte 
milhões, duzentos mil cruzeiros) o montante de sua dívi* 
Qa consolidada, tendo 

PARECERES, sob n~'s 687 e 688, de 1985, das Comis* 
sões: _ 

:;_-ae Com~titulçào e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; e 
~de Munlcfpios, favorável. 

8 

Votação em turno (!nico, do Projeto Qe R,1;'õolução nl' 
IOJ. de 1985 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer nl' 689, de 1985), que au
toriza a Prefeitura Municipal de Lages (SC) a elevar em 
Cr$ 116.937.338 (cento e dezesseis milhões, novecentos e 
trinta e sete mil, trezentos e trinta e oito cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 690 e 691, de 1985, das Comis
sões: 

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

-de Municípios, favorável. 

9 

Votação, em turno único, do Projeto·de Resolução nl' 
to4, de \985 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer nl' 693, de 1985- após 
audiência junto ao Banco Central do Brasil), que autori
za a Prefeitura Municipal de Araras (SP), a elevar em 
Cr$ 7.952,802.000 (Sete bilhões, novecentos e cinqUenta 
e dois milhões, oitocentos de dois cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 694 e 69~. de 198~. das Comis
sões: 

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

=de Municípios, favorável. 

lO 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nl' 

106, de 1985 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer nl' 697, de 1985), que au
toriza· a Prefeitura Municipal de Arenápolis a elevar em 
Cr$ 897.~77.690 (oitocentos e noventa e sete milhões, 
quinhentos e setenta e sete mil, seiscentos e noventa cru
zeiros} o rTiói:iOte de Siiã divida consplidada, tendo 

PARECE.RES. sob N~'s 698 e 699, de 1985, das comis
sões: 

-de Constitulçi:o e Justiça, pela constitpcionalidade e 
jl.lridicidade; e 

- d.e Munlcíp:los, favorável. 
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11 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de lei do Se
nado n' 267, de 1983, de autoria do Senador Itamar 
Franco, que dispõe sobre a não aplicação dos regula~ 
mentes disciplinares das Forças Armadas aos casos que 
especifica, tendo 

PARECERES, sob n•s 442 e 443, de 1985, das Comis
sões: 

-de Copstituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade e , no mê,rito, contrário, com voto vencido 
dos Senadores Hélio Gueiros e Enéas Faria; e 

-de Segurança Nacional, contrário. 

12 

-DiscUssão," em seg"Urido turno, do Projeto de Lei do Se
nado n' .95, de 1982, de autoria do Senador Gastão 
MUller, que veda a fabricS:ção de veículos automotores 
de passageiros, com pot!ncia superior a 180 HP, que não 
sejam para consumo à álcool, e dá outras provid!ncias, 
tendo 

PARECERES, sob n•s 819 e SZO, de 1983, das Comis-
sões: . . 

- de Constituiçio e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade, com voto vencido do Senador Passos Pór-

to~ de Economia, favorável. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está. encerra~ 
da a Sessão. 

(Levanta-sr a sessão às 18 horas e 50 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. OC
TAVIO CARDOSO NA SESSI.O DE 2-10-85 E 
QUE, ENTREGUE À REVISI.O DO ORADOR: 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. QCTÁ V!O CARDOSO (PDS- RS. Prqnun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado· 
res: 

Não têm sido raros os comentários sobre o desempe· 
nho do PDS como Partido de Oposição. Hoje mesmo, o 
ilustre jornalista João Emílio Falcão tece uma série de 
comentários sobre Q desempenho do Partido, como Par
tido de Oposição e, a certa altura do seu comentário, 
chegou a afirmar que o PDS não existe como Partido. 

Oi"a, Sr. Presidente e Srs. Senadores, nós que saímos 
de um longo período em que fomos Governo, que assu
mimos uma série de responsabilidades, que dirigimos 
municípios, Estados e União, às vezes com a ilusão de 
ser Governo, mas seguidamente sem conseguir s!-lo, so
mos hoje responsabilizados por todos os desmandos 
acontecidos nesses 21 anos.. 

Não queremos, Sr. Presidente, nos furtar ao quinhão 
de responsabilidade que nos cabe, e temos, certamente, 
responsabilidades, mas nem sobre tudo haveremos de 
responder; e, especialmente a nossa paci!ncia com re· 
!!leão ao Governo, a nossa tolerância até incompreendi" 
da por alguns resulta da circunstância de não podermos, 
num primeiro momento, aos 30, 60, 90 ou 1:40 dias de 
Governo, exigir que o Gov~rno faça aquilo que durante 
alguns anos nós não conseguimos fazer; atê por uma me
dida de coerência, Unhamos de ter paciência na expecta
tiva dos resultados do Governo. 

Por outro lado, Sr. Presidente, se nós compreender
mos que o Ooverno precisa de um certo período para 
realizar as suas obras, e até de maturação para executar 
as suas idéias, uma coisa é fora de dúvida: o Governo 
não pode perder certas oportunidades para fixar a sua 
posição; o Governo não pode deixar passar a oportuniw 
dade de conciliar o seu discurso oposicionista de ontem 
çom a sua responsabilidade de ser Governo hoje. 

Vou citar alguns exemplos. A reforma tributária. :1:. sa
bido que a Oposição de ontem e o Governo de hoje sem" 
pre solicitou, sempre criticou com veeméncia o procedi
mento do nosso Governo, porque não tomava a iniciatí· 
va de alterar a discriminação das rendas públicas, atri· 
buindo um melhor quinhão ao Estado e aos depaupera
dos municípios brasileiros. 

Fomos, dias a·pós diaS, meses após meses, anos a fio, 
censurados por este procedimento. Pensávamos que a 
Oposição. depois de tão continuado discurso, já tivesse 
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consolidado as suas idéias e até elaborado o seu projeto, 
para quando chegasse no Governo. E o que vemos hoje? 
E que a reforma tributária, reívíndicada pelos municf
pios brasileiros, pega o Governo na mais absoluta per
plexidade. 

O SR. JOSt LINS - Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. OTÃVIO CARDOSO-:_ Em seguida, ouvirei 
V. Ex~. especialmente porque V. Ex' era um dos que ad
vogava a posição do Governo contra os reclamOs da 
Oposição. Tenho grande curiosídade em conhecer a 
nova posiÇão de V. Ex~ 

Então, dizia eu, Sr. Presidente, que esperava que a 
Oposição de ontem e o Governo de hoje tivesSe elabora
do o seu projeto. Vejo agora que está perplexo. Os pre
feitos brasileiros vêm a Brasília fazer um rrióvimento;-rei~ 
vindicando a reforma tributãria, e _o_Governo está fazen~
do o que? Ganhando tempo, adiando a discussão da 
emenda Airton Sandoval, e sem que tenha chegado, de
pois das reuniões dos MinistroS- da Fazenda e do Plane
jamento, com parlamentares, com lideranças municipa
listas, sem ter chegado a uma conclusão sobre o que pro
por ao Congresso Nacional. 

Reconheço, todavia, em prol do atual Governo, que o 
assunto é complexo, demasiadamente complexo, porque 
a União não poderá atribuir melhor quinhão aos muriicf~
pios e aos Estados sem tirar da sua receita. E ela deseja, 
certamente, repartir não só os tributos, mas também os 
encargos, definir novos encargos, talvez, para os municí
pios e para os Estados. 

Mas, Sr. Presidente, depois de tantos anos, eu imagi
nava que isso, pelo menos, já estivesse consolidado em 
forma de um projeto ou de uma proposição política. 

Ouço V. Ex~ com muito prazer, Senador JoSé Lins. _ 

O Sr. José Lins- Nobre Senador Octãvio caidoso, 
há poucos dias, ou pelo menos quinze dias, fiz um pro
nunciamento neste Senado dando conta do que estava 
acontecendo com relação à reforma tributãria, ora em 
andamento. Naquela ocasião, eu mostrava que tinha ha
vido uma proposta, através da Emenda Airton Sande
vai, que circulou no Congress_o e estaria para ser Votada. 
O.Governo, através da palavra do Presidente, conside
rou que a proposta à Emenda Airton Sandoval tinha 
vãríos "defeitos, que fOram, aliás, reconhecidos por todos 
que a analisaram, e que haveria a conveniência de uma 
análise circunstanciada do problema, mas que o _campo 
estava aberto para que a mínirreforma chamada, fosse 
realmente procedida. Para encaminhar os entendimentos 
entre a Frente Municipalista, o Congresso, as Lideranças 
e o Governo, não foi designada mas sim convídada uma 
comissão, com membros de todas essas representações, 
que apresentou um projeto novo, já diferente da Emenda 
Sandoval, que também não foi aceito pelo Governo, mas 
a comissão entendeu que o Governo poderia fazer uma 
proposta: o Governo fez uma proposta concreta que foi 
discutida Iongamente._Uma das reuniões, a principal de
las, começou às 15 horas e foi até quase às 22 hs. Não 
houve entendimento entre as partes, de modo que V. Ex• 
não pode alegar que o Governo não estava preparado, 
que não tinha proposta e que não tinha condições de sa
tisfazer essa aspiração que é de todos. A proposta houve, 
não houve_ entretanto entendimento. No meu pensamen
to pessoal acho que a proposta do Governo era extrema· 
mente eficaz para _o_ atendimento dos objetivos de prefei
tos e de municípios, todavia acho que houve defeitos na 
condução dos problemas de entendimento entre as par
tes que resultou nesse impasse momentâneo._O Governo 
continua aberto e, agora, pelo que eu soube, houve en
tendimento entre as lideranças e a própria Frente Muni
cipalista no sentido de adiar a apreciação e a votação da 
emenda Aírton Sandoval, ficando aberto novamente o 
campo do diálogo para a solução do problema. O que eu 
quero observar é que V. Ex• não tendo acompanhado to~ 
das essas démarches feitas pela Frente Municipalista, que 
tem sido uma batalhadora, sem dúvida, não tendo acom~ 
panhado o trabalho da comissão, não tendo acompanha
do o trabalho das Lideranças, não tendo acompanhado 
todos os entendimentos que têm se desenrolado e os im
passes que surgíram e que são naturais no diálogo, certa· 
mente V. Ex• não tem os elementos para julgar o que 
realmente está acontecendo. 
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O SR. OCTÁVIO CARDOSO- Muito obrigado a 
V. Ex~ 

Só que, Sr. Presidente, não devo passar este recibo ao 
nobre Senador José Lins, que diz que não acompanhei 
isso ou aquilo. Não acompanhei por dois motivos ... 

O Sr. José Lins --Declarou V. Ex• ... 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO- Sr. Senador, solici
to que me ouça. 

Não acompanhei por dois motivos: primeiro porque 
sou um parlamentar da Oposição; segundo, não acom
panhei como ninguém do Senado da República acompa
nhou. 

O Sr. José Lins --Mas há prefeitos da oposiÇão, 
nobre Senador. 

O SR. OCT Á VJO ÇARDOSO ~ Foi o L! der do 
PMDB, o nobre Senador Humberto Lucena quem se 
queixou que o Senado foi marginalizado pelo Governo 
nas démarches que realizou para encontrar uma solução 
para a reforma tributária. 

Assim, não fui eu pessoalmente, nobre colega José 
Lins, foi o Senado da República que, atravêS-da Sua Co· 
missão de Finanças, da sua Comissão de Economia, das 
suas Lideranças, foi marginalizado do processo que bus
cava encontrar uma solução para a Reforma Tributária. 

O Sr. José Lins- Permite V. Ex•'? 

O SR. OCTÁVIO CARDOSQ_~ -Agora, não entendo 
V. Ex• ConcedO-lhe um aparte e quando estou reSpon
dendo a V, Ex', V. Ex• fica falando paralelamente. Acho 
que não é um procedimento correto com o seu colega, 
tão atenciQ~9 ~m conce9er~lhe Q aParte. Ouço V. Ex~ no
vamente. 

O Sr. Josê-LinS -=--Nobre-Senador Octâvio"Cáidoso, 
V. Ex• tem razão em um ponto ... 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO- Ainda bem! 

O Sr. José Lins- Tem razão V. Ex• em que realmente 
o assunto não foi conduzido pelo Congresso, mas não 
faltaram representantes do Congresso nessa comissão ... 

o SR. OCTAV[(J cARDOSO--Sr. Senador, me re
feri ao Senado, Congresso- é Senado e Câmara. 

O Sr. José Lins- v, Ex~ confirma que não acompa
nhou, e eu estou apenas dizendo que o Governo tinha 
uma proposta. Acho até, nobre Senador, que um proble
ma desta natureza deveria ser conduzido não por uma 
ComiSsão, "!'fias pelo Governo, com suas Lideranças no 
Congresso. Mas o assunto é amplo, e V. Ex~ tem também 
prefeitos do PDS e certamente estâ Interessado na sorte 
dessas prefeituras, de_ modo que não custava também V. 
Ex~ acompanhar o assunto. De qualquer modo, reitero a 
afirmação i:le que o Governo interessou-se, e que houve 
uma proposta formal do Governo para a solução do 
problema. 

O SR~ OCTÁVIO CARDOSO- Prossigo, Sr. Presi~ 
dente. 

Dizia que apesar da nossa tolerância em esperar em o 
Governo atinja o seu período de maturação enrdetermi
nados.as~untos, hã um determinado momento e_m que~ 
Gõvernci preciS·a de uma definição; citei esse caso da Re
forma Tributária. 

Vamos dtar um outro momento em que o Governo 
encontrou~se com os fatos: a Oposição de ontem e o Go
verno de hoje, seguidamente, dizia neste plenário, no ple
nãrio do Congresso e nas praças públicas, que a solução 
para a nossa dívida externa era a moratória unilateral. 
Pois uma vez chegada esta Oposição ao Governo, qua1 
foi o discurso do Presidente da República com relação à 
dívida externa'? 

Como o trecho é curto, leio-o: 

- - -,-,-Presi-d~nte Sarney: Á -pOSição- do -B~ãsifestâ"-tõ~ 
mada. A dívida não nos leva à dúvida. Optamos por 
crescer sem recessão, sem nos submetermos a ajus

-tarriiiitOs que-signifiQuem a renúncia ao desenvolvi
m-ento:-o Brasil não pagará a dívida nem com o de
semprego--e-- nem com a fome." 
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Qual foi a retórica do Presidente João Figueiredo, no 
mesmo foro? NO plenário das Nações Unidas? 

"O elevado custo de serviço da dívida externa 
cria, para alguns países, situações insustentáveis, 
como demonstram acontencimentos recentes. A 
polítiç_açlas grandes potências está d_~truindo as ri
quezas, sem nada construir em seu lugar." 

Sobre a soberania, Sr. Presidente e Srs. Senadores: 
- Presidente José Sarney: 

"Estou aqui para dizer que o Brasil não deseja 
mais que sua voz seja tímida, deseja ser ouvido, sem 
aspirações de hegemonia. Não seremos prisioneiros 
de_ grandes potências e nem escravos de pequenos 
conflitos." 

O Sr. Alcides Saldanha- V. Ex•-me permite? 

O SR. OCTÁViO CARDÓSO- Assim que ler a po-
sição do Presidente João Figueiredo, sobre o mesmo te-
ma. 

"O Brasil reitera a seu compromisso de, com os 
--demais paíseS membros, fazer das Nações Unidas, 

um verdadeiro centro de harmonização das ações 
dos estados. Nã_o hesito, em conc\amar os governos 
a que observem os princípios que a oríentem." 

Não me insurjo,' Sr: Presidente, contra as palavras do 
Presidente José Sarney, eu as apóio. Acontece que pelo 
discurso da Oposição, de ontem, pensei que essas pala
vras nunca fossem ditas, que só poderiam ser ditas pelo 
Presidente João Figueiredo; por um outro Presidente, 
não! Por um Presidente da Nova República, não! Por 
isso que alguns não entendem por que é que não fazemos 
oposição! Neste ponto e neste sentido não podemos fa
zer oposição. Estâ correto o Presidente Sarney. Estava 
errada e exagerada a Oposição que, ontem, queria a rup
tura:que·qm~rta-õ rompimento com o Fundo Monetário 
Nacional e a declaração da moratória unilateral. Então, 
é esse tipo de Oposição que eu gostaria de ressaltar, neste 
momento; são as nossas responsabilidades, de ontem, 
como partido de Governo, que não podem ser negadas 
aos trinta, aos sessenta ou aos cento e cinqUenta dias do 
novo Governa. 

O SR: OCTÁVIO CARDOSO- Nós não podemos 
incorrer na incoerência que nós censuramos. e este o 
nosso posicionamento. 

O Sr. Alcides Saldanha- V. Ex' me permite'? 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO- Eu_ ouço, com mui
to prazer, o meu companheiro de representação do Rio 
Grande do Sul, nobre Senador Alcides Saldanha. 

O Sr. Alcides Saldanha - Nobre Senador Octávio 
Cardoso, veja que entre a frase do Presidente Sarney e a 
frase semelhante do Presidente Figueiredo, no que sere
fere à forma de se pagar a dívida, o Presidente Sarney ê
bastante claro quando diz que não pagará com a fome e 
com a recessão. O Presidente Figueiredo disse que a for
ma de cobrança criava dificuldades, mas que aceitava a 
recessão. A conseqUência disso é que, no caso do Presi
dente Figueiredo, quando disse que tinha dificuldades, 
mas não pondo, c_om certa ênfase- como o fez o Presi~ 
dente Sarney- os limites desse pagamento. Aí as coisas 
nãO se modificaram. Ao passo que, após a oração do 
Presidente Sarney, jâ demonstrando alguma diferença no 
teN do que foi dito, hoje os jornais já publicam. O pró
prio Sr. SeCretáriO de Estado dos Estados Unidos passou 
a conversar com os banqueiros internacionais dizendo 
que têm que encontrar novas modalidades de discussão 
da dívida do terceiro mundo. O problema da moratória 
não era um problema tipicaniente partidãrio, era e pode 
até ter sido majoritário em determinado momento no 
País, mas_ também não foi um acordo, e façamos justiça 
aos companheiros da Aliança Democrática, pois eles não 
partici]:!avam daquilo que era uma idéia do PMDB em 
determinado momento da sua trajetória, mais c:omo um 
movimento de levantar a opinião pública para alguma 
coisa que estava crescendo no País e que o povo tinha 
que participar e ter conhecimento de que haviam outras 
saídas, além do pagamento permanente. Mas, elogio V, 
Ex•. um companheiro de antes dos atuais partidos. no 
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antigo Partido Libertador, porque é um homem sincero 
e acima de tudo lógico. Não pode exercer, realmente, 
uma oposição, como diz V. Ex~. cega, na medida em que 
V. Ex~ Sabe, e disse de início; ·que-a Nova República en
controu dificuldades que advieram de um tempo que nós 
todos, não apenas os que estão no Governo atual, e acre
dito que inclusiVe V. Ex•, não quer maiS qüe retorne. Eu 
quero elogiar V. Ex• neste detalhe: reconhecer que as coi
sas realmente não são fáceis e pOr isso é pri::CiSO que tõ
dos nós tenhamos espírito público. 

O SR. OCf Á VIO CARDOSO - Agradeço muito o 
aparte de V. Ex• Só que V. Ex• está,equivocado num 
ponto, o Presidente João Figueiredo disse que aceitava, a· 
recessão para pagar a dtvida. 

Eu reconheço que a Nova República tem muitas difi· 
culdades. Era só o que faltava não tê-las. Ela se consti
tuiu com os nossos votos, se coris1hi1U até com alguns 
dos nossos homens e só faltava não ter dificuldades no 
Governal E eVidente que tem de ter dificuldades no Go
verno. 

Mas, eu prossigo, Sr. Presidente. 

O Sr. Benedito Ferreira- Permite V. Ex~ um aparte'? 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO- Coin muifO praZer, 
nobre Senador Benedito Ferreira. -

O Sr. Benedito Ferreira_- Nobre Senador Octávio 
Cardoso, o que há na realidade é a facilidade co-m que a 
antiga Oposição sempre encontrou repercução nos meios 
de comunicação. Sem dúvida alguma os ressentimentos 
pela censura, pelo arbítr~o, que afetõu tão duramente o 
Congresso Nacional e conseqüentemente também afetou 
os meios de comunicação, dava à Oposição a oportuni
dade e o espaço que lamentavelmente nós não tc;_mos_Q_b
tido nos meios de comunicação. Essa realmente é uma 
queixa que eu quero consignar. A respeito do meu queri
do e particular amigo, o" grande jornalista, esta belíssima 
figuraJ;~e pJapiense, que é João Emílio Falcão, que, ainda 
há pouc~ dias, cometeu uma injustiça para com os meps 
colegas do Senado. Foi muito generoso num dos seus 4r
tigos, a resPeito de um pronunciamento _deste modesto 
Senador goiari"o;. ele acusou o Senado d~ desinteressar-se 
pelo assunto, assunto realmente da maior relevâ~cia e 
daí o destaque que ele deu na sua coluna, mas, ele, vítima 
da má informação, disse que o Senado não se interessou, 
qu_ando foi, talvez, para vaidade e glória minha, um dos 
assuntos mais_debatidos neste plenário, porque onze Srs. 
Se.nadores participaram daquele meu discurso, a respeito 
da;den-~ncia que fiz contrã-05'-livfós-aRiãticos, entre as
paS, aqUela imoralidade que está sendo colocada como 
Ii"tro: didático, diante das crianças paulistas. Como pa
triota e bom pai de família, o jornalista João Emflio Fal
'<:ão. realmente não poupou, em sua colona, críticas aos 
tais livros. Mas, inadvertidamente, fez uma injustiça ao 
Senado. Esse é um aspecto da questão. Agora, é ele no
vamente, JQão Emnio Falcão, que sei, é um jornalista 
cioso e responsável, que preza realmente esta Casa, é que 
talvez possa até nos colocar em brios, quando diz que o 
PDS não existe. Mas V. Ex' coloca, realmente, muito 
bem a questão, porque, na realidade, o que dizíamos, on
tem? Qual o nosso discurso, ontem? Romper com o 
FMI? Ora nós vimos os resultados, quando isso ocorreu 
nos idos de 57. E disso que precisava tomar conhecimen
to, mas, lamentavelmente, não toma, porque nem a im
prensa, sequer, tem tido a preocupação de esclarecer. 
Não hã como romper com o FMI. O máximo que pode 
acontecer com o País é abdicar do aval que o FMI ofere
ce aos países que observam as regras que ele preestabele
ce para ser avalista ou fiador de um pa(s que tenha dívida 
externa ou que queira ampliá-Ia ou renegociá~la. Então, 
não há como romper com o FMI. A tal moratória unila
teral resultaria no fato de que o Brasil não importaria 
nem um quilo de nada e nem exportaria um quilo de coi
sa alguma. Isso foi o que õcorreu, naquela época,-qtian· 
do os navios da PETROBRAS tinham que navegar sob 
bandeiras estrangeiras, como se navios piratas fossem, 
porque seriam apresados nos portos estrangeiros se por
tassem a nossa bandeira, porque o Brasil estava total
mente sem crédito. Vieram, então, as famigeradas e tris
temente famosas Operações de Swap que foram, eu tinha 
adjetivado. insistO e desafio, o maior lesa-pátria que se 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçi\o II) 

fez neste País. Pior Que a gestão de D. João VI, quando 
tributava a mercadoria portuguesa em 15% e a dos ingle
ses a 10%, para faVorecer a Inglaterra, em detrimento de 
Portugal e do Brasil. A operação deSwap foi mais lesiva 
ao Brasil do que a gestão de D. João VI nessa prática e, 
no entanto, há os pregoeiroS aí, aqueles que ainda hoje, 
falam em moratória unilateral. Querem nos levar nova
me_nte à operação de Swop? Não é possível. 

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

O Sr. Benedito Ferreira- V, Ex~ teria que apartear, 
no caso, o Senador OctâviQ Cardoso, embora eu fique, 
realmente, envaidecido com o-interesse de V. Ex•, por 
certo até em corrigir~me em algum deslize que eu tenha 
cometido. Mas, Senador Octãvio Cardoso, era essa a ob
servação. Jâ é tempo de se parar com essa estultice de fa
lar em romper com o FMI. Essa carta de valente, dos 
''nacionalisteiros", íá-nos custou muito caro. O Brasil 
não tem mais condições de pagar esse tipo de brincadeira 
que- pagamos quando quisemos tirar carta de volante, 
abrindO ffião dos avais e das fianças do FMI. ISSO ~que 
significa romper com o FMI. 

O SR. OCTÁ VIQ CARDOSO - Muito obrigado a 
V. Ex~ pelo breve aparte com que me distinguiu. 

O Sr. José Lins - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR._oOCTÁVIO CARDOSO- Eu preciso progre
dir um pouco. V. Ex• viu o quanto o nobre Senador Be
nedito Ferreira esclareceu o meu discurso. Aliás, é notá
vel que os funcionários do Senado já trazem âgua quan
do o nobre Senador Benedito Ferreira solicita apartes, 
porque sabem que os seus apartes são do tamanho de um 
discurso .. 

Prossigo, Sr. Presidente. 
Dizia eu que em determiiii:r.do momento em que o Go

verno se defronta com uma situação é preciso que ele se 
defina; e a Nação espera a coerência, repito, do discurso 
oposicionisfã. -de ontem e do procedimento governamen
tal de hoje. 

O que se viu neste plenário, quando se discutia o Pro
jeto do nóbre Senador Itamar Franco sobi-e o direito dos 
-~ilitares opifla~em sobre_ polítiCa, o procedimentO- da 
Bancadã do PMOB, hQje como- Gov!;rno, riãõ foí o pro
cedimento do PMDB como bancada de Oposição. Não 
preciso estender~me neste assunto, foi o próprio Senador 
Itamar Franco quem fez o registro, sobre a contradição 
do_ seu partido. 

Mas não ficará aí, Sr. Presidente, porque h~ uma sube
menda à emenda proposta pelo Senhor Presidente da 
República, convocando a Assembléia Nacional Consti
tuinte; existe uma submenda do nobre Deputado Jorge 
~~ued, do Rio Grande do Sul, dando anistia ampla, ge
ral e irrestrita aos militares p-unidos,-prevendo a emenda, 
não só o avanço no quadro ou na carreira como se em 
exercício estivesse, mais a recuperação -~e todas as vanta
gens pecuniárias_ e até o pagamento da vantagem pecu
niária aos sucessores do punido que já houver falecido. 
O PMDB, que sempre advogou a anistia ampla geral e 
irrestrita, ouça o Senado da República! não aprovará a 
emenda Jorge Uequed; se não lhe der votos contrários, 
negará presença, para que a abstenção obste ao atingi~ 
_l}1ento do quorum qualificado de dois terços. Só queria 
fazer este registro. 

O Sr. Heh'idlo Nunes- Permite V._Exl' um aparte'? 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO- Pois não. Ouço V. 
Ex~ com muito prazer. 

O SR. H~lvídio Nunes- No momento em que V. Ex• 
cobra coerência à Aliança Democrática, não posso dei
xar de dar um aparte para dizer que essa ... 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO _:--Só espero que seja 
para me ajudar. 

O Sr.-Helvidio Nunes-••. cobrança não deve ser diri
gida a todos, mas apenas a uma parte expressiva, diga-se 
de passagem, da Aliança, porque uma outra grande par
te foi Governo no passado e permanece Governo hoje. 
Então, essa parte é coerente, não tenha dúvida nenhuma. 

O SR. OCT A V lO CARDOSO - V. Ex• me socorre 
com o seu aparte. 
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Eu dizia, Sr. Presidente, que podemos aguardar que o 
procedimento da Bancada governista não coincidirá com 
o discurso de oposição na sua totalidade. 

Faço justiça, inclusive, a inúmeros Senadores que per
maneceram neste plenário, para votar com o projeto do 
nobre Senador Itamar Franco. 

Leio o qi.Je tem sido-uma tradição, Sr. Presidente, uma 
tradição brasileira_ à anistia para os militares: 

TRADIÇAO É VOLTA A ATIVA 
Desde setembro de 1822, quando o Brasil se tor

na independente de Portugal e o lmperdor baixa o 
primeíto ato de anistia aos que lutaram contra a ln~ 
dependência, não há registro de proibição de os mi
litares punido_s voltarem ao serviço ativo após serem 
anistiados. Segundo o historiador Plínio de Abreu 
Ramos, do Centro de Pesquisa e Documentação de 
História Contemporânea da Fundação Getúlio Var
gas, a única anistia a impedir a reintegração dos mi
litares foi a de 1979. Mas nenhuma delas concedeu o 
benefício do pagamento dos salários referentes ao 
período de punição~ -

Neste século, houve três grandes anistias (ao 
todo foram 27), antes de 79. Em 1930, os revoltosos 
de 1922, 24 e 26 fora:m reintegrados à tropa, rece
bendo _as promoções a que tinham direito. Houve 
casos- de tenentes que foram reintegrados como ca
Pi!ã_es. _ El_!1_1945, a anistia deixava a cargo de cada 
arma decídir pela _reintegração Ol.t não. 0 mesmo de
terminava o decreto legislativo de dezembro de 
1961, que anistíOti de estudantes a militares punidos 
p-or diversos atas, principalmente durante o Gover
no Outra, deixando a cargo de cada ministério a 
volta dos anistiados à ativa. 

Ora, Sr. Presidente, eu não sei por que se deve ser tão 
intransigente com a Bancada do PDS, se existerri esses 
fatos que registram pelo menos uma revisão de compor
tamento da Bancada situãcionista. Nobre Senador José 
Uns, se ainda estiver interessado no aparte, ouço V. Ex• 

O Sr. José Lins - Realmente, quase que passou da 
oportunidade. Eu não entendi bem se V. Ex~ está recla
mando _d_o Presidente Sarney que ele ado te a moratória. 
Acho, nobre Senador, que ninguém neste Plenário, a- rião 
ser vozes isolada,s, i~clusive o nobre Senador Roberto 
Saturnino, defendeu a moratória, nerri a Ãliança a defen
deu._ E preciso que V. Ex• entenda também que nem tudo 
do Governo passado estava errado e V. Ex• sabe muito 
bem disso, muitas coisas do Governo passado V. Ex• de~ 
fendeu. Há ainda o problema da responsabilidade. Sabe 
V. Ex• que qualquer oposição, ao assumir o Governo, 
adquire responsabilidades novas e deve ter o direito de 
assumir os seus próprios posicionamentos diante das in
formações novas que recolhe, diante dos compromissos 
com a Nação, que são maiores, às vezes, do que os com
promissos momentâneos. O que estou entendendo é que 
V~ Ex• e-ncontra certa dificuldade em ser Oposição; esta é 
a impressão que_~tou tendo do discurso de V. Exl' 

O SR. OCTÁVIO CàRDOSO- Não. Se V. Ex• me 
ouvir, a conclusão não serã essa. 

O Sr. José Lins - é bem possível. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO ~-Até não sabia que 
estava me vendo tão mal no meu discurso de oposição, 
até pensei que estivesse fazendo um dicurso de oposição, 
vejo agora, pór V. Ex~', que não estou fazendo 

O Sr. José Lins- Parece que V. Ex• rechima que o 
Governo devia impor a moratória. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO - Eu não poderia re
clamar isso, s-e no. tempo em que o PMDB reclamava a 
moratória, o Presidente José Sarney era Presidente do 
meu Partido. Como é que eu poderia exigir que o Presi
dente Sarney fosse a favor da moratória? Sua Excelência 
era contra e o PDS também era contra, Marco Maciel 
também era contra, Aureliano Chaves era contra, Antô
nio Carlos Magalhães era coníra. Seria demais eu exigir 
que o Governo, agora, fosse a favor da moratória. Eu te
nho memória, nobre Senador. 

O Sr. José Lins- Nobre Senador, V. Ex• me conce
deu o aparte. 
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O SR. OCTÁVIO CARDOSO- Pois nilo. 

O Sr. José Llns- Por isso~ que. não entendi a posição 
de V. Ex• porque, na realidade, não hâ discordância en
tre o pensamento do Governo passado e o deste Gover
no, nem da grande maioria do Senado quanto a essa 
questão da divida externa, O poSicionamento da Aliança 
Liberal, posto inclusive pelo Presidente Tancredo Neves, 
foi coerente com todos esses posicionamentos- a que V. 
Ex• se referiu. De modo que não vejo, inclusive, nenhu
ma dificuldade em que o PDS, hoje, em oposição, tenha 
os seus pontos de vista, e que o Governo -também adote 
os seus pontos de vista, os que julgar mais consentâneas 
com ãs responsabilidades novas, que não são com o Par
tido; são com a Nação. 

O SR. OCT AVIO CARDOSO - Agradeço o aparte 
de V. Ex•, quero dizer, nobre Senador José Lins- já 
concederei o aparte a V. Ex•, nobre Senador HE:Iio Guei
ros -, que não temos, de minha parte não tenho dificul
dades em fazer oposiçao ao Governo. Eu pensei que ti
vesse justificando; pensei que tivesse justificado perante 
V. Ex' o porquê da nossa tolerância com o Governo. 

· Porque eu dizia: temos que esperãr um certo período de 
maturação de algumas idêias, de algumas medidas de 
Governo. Agora eu dizia iambêm que hã certas horas em 
que o Governo se depara com o fato ê aí sim, aí, ê preci
so que o Governo se defina sobre esse fato. Porque não 
hâ o que esperar. O Governo tCm de dizer qual E: a sua 
posição, especialmente, porque estâ usando, com muita 
freqUência, uma palavra que se chama transparência. 

O Sr. José Lins- Sem compromisso com o passado, 
diante das análises hoje disponíveis, dos elementos dis
poníveis, para encontrar o melhor caminho que a Nação 
estã exigindo. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO- V.~Ex• não me pro· 
voque com compromissos do passado. Não estou falan
do nos compromissos do passado. 

Se formos falar em comprO-miSsos do pasSado, isto da
ria um capítulo longo, V. Ex' teria que fazer uma revísão 
muito grande das posições de V. Ex', nessa poltrona, res
pondendo pela Liderança do PDS, as posições tomadas 
por V. Ex• em defesa das medidaseconômicas do Gover
no. 

O Sr. José Lins- As que eu acho corretas, nobre Se
nador. 

O SR. OCf Á VIO CARDOSO - Não é esse, decidi
damente, o ponto em que estou focando. Eu estou dizen
do, Sr. Presidente, é que, em certas horas, o Governo 
precisa mostrar, através de fatos, a sua transparênCia. 
Precisa dizer o que pensa sobre a reforma tributária, 
sobre a anistia, sobre o direito dos militares se pronun
ciarem sobre poHtica, porque não houve uma palavra do 
Governo, aqui, hoje, e não haverá uma coerência, Sr. 
Presidente, quando se discutir a anistia na Comissão 
Mista, da convocação da Assembléia Nacional Consti-
tuinte. -

E um outro ponto que eu quero ferir é sobre o pacto 
social. Mas, antes, ouvirei, com muito prazer, o-nobre 
Senador Hélio Gueiros~ 

O Sr. Hélio Cueiros-~ Nobre Senador Octávio Car
doso, estou acompanhado, com o interesse que V. Exf. 
sempre me merece, o discurso de V. Ex• e, acho que é um 
discurso equilibrado, cheio de bom-senso e, até boa
vontade para tom o Governo, embora V. Ex• esteja afir
mando a sua posição de oposicionista. 

O SR. OCTAVIO CARDOSO- Muito obrigado, V. 
Ex' me entendeu. 

O Sr. Hélio Gueiros- Apenas, nobre Senador, eu não 
seria tão severo e rigoroso na cobrança dessa coerência 
que V. Ex' cobra da atual situação. V. Ex' sabe muito 
bem, nobre Senador Octávio Cardoso, qUe não foi o 
PMDB que ganhou a eleição de 15 de janeiro deste ano, 
Quem ganhou a eleição foi o Presidente Tancredo Neves, 
que conseguiu simbolizar, em determinado momento, as 
aspirações tanto do PMDB como-de elementos exponen
ciais expressivos do Partido de V. Ex'. 

O SR. OCT A V lO CARDOSO - Concordo com V. 
Ex~ 
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O Sr. l:félio Gueiros .~ Então, eu não aceito. Por 
exemplo, hoje, o Senador Roberto Campos só falou con
tra o PMDB, como se o PMDB estivesse exclusivo no 
Governo, como se toda a administração pública, estives
se baseada nos príncfpios, nas doutrinas, no pensamento 
do PM D B. Não há isso, hoje, no Brasil. A transição foi 
possível e de maneira pacífica para todo o Brasil, por
que, em detenninado momento, o Presidente Tancredo 
Neves simbolizou este denominador comum de expressi
vas correntes da opinião pública. Então, não se pode 
chegar agora e cobrar apenas a prevalência da pregação 
do PMDB, porque V. Exf s~be muito bem que o próprio 
PDS, através do eminente Governador Antônio Carlos 

_ Mªgl_h_~~.__~t,!_p~g:_nj_e_ º--º---at!!_a! QQ__v~!'_~_ClAº----:P!'.~i_4~1!~ 
te )Õsê Saniey. Nobre Senador Octávio Cardoso, essa 
circunstância tem que ser avaliada e tem que ser aprecia
da na crítica que se faz especialmente nessa cobrança do 
PMDB. Se o PMDB houvesse ganho sozinho o pleito 
presidencial, seria muito justa essa cobrança. Mas sabe 
V. Ex' que não foi isso que aconteceu. Veja V. Ex', num 
Senado de sessenta e nove representantes, o PMDB tem 
vinte e cinco; numa Câmara de Deputados, com quatro
centoS e setenta e nove, o PMDB tem duzentos. Quer di
zer que não hã maioria do PMDB em nenhuma das duas 
Casas do Congresso. Então, num Parlamento, V. Ex• 
sabe que tem que haver essas composições, e o PMDB 
não pode impor o seu pensamento e a sua orientação a 
toda a Aliança. Então, por causa disso, V. Ext vai encon
trar, não só agora, mas ainda durante um certo tempo, 
enquanto prevalecer essa união de forças, certas incoe
rências que V. Ex' acusa. Mas, elas são absolutamente 
explicáveis, razoáveis e absolutamente normais. O 
PMDB estã no poder, numa composição de forças, e ê 

-,------evidente que nós temos de atender às aspiraçõ~s e aos 
pensamentos dessas forças todas que confluíram para a 
eleição de Tancredo Neves e deJoséSarney, Era 11 obser
vação que eu gostaria de fazer. 

O-SR~ oct Ã VI6CARDoSci-=- Eu soii niu\to grato
ao aparte de V. Ex' generoso para com o colega e bastan
te sereno no enfoque que dá. 

Eu só gostaria de dizer a V. Ex' que não sou eu apenas 
severo com o PMDB. Até não gostaria de ser tão severo~ 
Mas,_ a própria_jJll_prensa usa de ççr_ta severi~ade e,_nes(e 
pequeno trecho,-V. Ex' há de ver: 

"Entre os assessores do Presidente José Sarney, 
-acusa-se Ulysses de querer ser Presidente da Câma

ra, do PMDB, sem arcar com ónus políticos. Em 
áreas do Planalto, ele é apelidado de~. "politico~ 

CUStó·ZefO ... " 

Não sou eu quem diz que o PMDB não quer assumir 
determinados ônus. Em face ao semblante de surpresa de 
alguns senadores esclareço: eu li o Jornal do Brasil de ho
je. 

Então, é esse ónUs que eu estou cobrando da situação 
agora já englobada, PMDB e Frente Liberal, à Oposição 
de ontem e aos meus ex-companheiros de ontem. Mas 
também não s6 eu cobro essa posição. A própria impren
sa cobra este tipa de coerência. 

Q. Sr~ Virgfl_io Távo111 ~ Permite V. Ex• um aparté? 

O SR. OCTAVIO CARDOSO -Ouço, com prazer, 
v. Ex_f 

O Sr. Virgílio Távora- Eminente Senador, nós ouvi
mos, agora, tantas declarações que nos surpreenderam 
que não nos furtamos à satisfação de lhe dar este aparte, 
embora já o adiantado da hora nos c·onvidasse a não 
fazê-lo. Eminente Senador, ouvi dizer que apenas algu
mas v~s. aqui, no Congresso, advogavam a moratória. 
Pelo amor de Deus! Vamos ver os Anais deSta Câmara 
Alta, deste Senado, o quanto aqui foi discutida a mora
tória soberana, independente, quanto foi mostrado 
como sendo a solução máxima de todos os nossos 
problema~ Vam9s mai~ acJJant~: quando se informa que 
o maior partido, agora, da sitUação tem que se confor
mar, sem ter que fazer jogo de palavras, à situação de es
tar dentro de uma aliança. Vamos examinar, com toda a 
franqueza: toda a parte económica, a díreção 
econômíco-financeira do País, ao que nos consta, está 
hoje nãs- inãós de dignos representantes do PMDB._ Mais 
ainda: não só o primeiro escalões, mas o segundo e ter-
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ceüo escalão todos são pessoas têcnicas ou políticas liga
das a esse Partido. Mas vamos mais adiante. Ainda, há 
dias, vimos, em publicações da imprensa, não uma, mas 
duas ou três afirmativas sobre essa trimestralidade. Ago
ra não podemos mais defendê-.la, pois mudaram as cir~ 
constâncias, mas era isso que ouvimos sempre, A mora
tória já não ê mais possível, então, nós estávamos com 
razão quando dizfamos que a trimestralidade não devia 
ser apreciada daquela maneira, tomo uma panacéia. 
Parece-me que está havendo uma amnésia completa. Es
tão se esquecendo do que disseram há meses, isto E:, antes 
de tomarem o poder. Desculpe-me, nobre Senador Octá
vio Cardoso. 

--- ---o SR. OCTAVIO CARDOSO- Sou muito grato ao 
aparte de V, Ex' 

O Sr. Jutahy Magalhies - V. Ex' me permite um 
apãrte? 

O SR. OCT AVIO CARDOSO - Devo ir finalizando, 
Sr. Presidente, m:15 não antes de abordar um outro tópi
co e sem ouvir o nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhies- Nobre Senador Octávio 
Cardoso, eu concordo com V. Ex.f quando pede que h~ a 
mais coerência nas atitudes p_olíticas, acho que, infeliz· 
mente, no Brasil, essa questão de coerência não é levada 
muito a sério, o que prevalece, quase sempre, é a atitude 
imediatiSta, é o -momento atual; as opiniões e posições do 
passado, raramente são levadas em consideração. Se o 
fossem, talvez, muitos posicionamentos poUticos seriam 
diferentes, mas, infelizmente, não o são. Isso leva a que, 
muitas vezes, certos posicionamentos sejam tomados até 
,contrariamente a certos desejos, a ce:rtas manifestaçõés 
de vontade, então vê V. Ex•, nóbre Senador, que t muito 
díflcil cobrar coerência de certas atitudes políticas, por
que, hoje elas são cobradas -daqueles que se manifesta
ram a favor de determinadas posições; outras vezes, 
Cõffrãin-se cOerências daqueles que, ã.o contrário, ante
riormente eram contra determinadas posições e que ago
ra passam, por uma questão de posicionamento político, 
a defender posições contrárias a seus posicionamentos. 
Por isso é que me ccrngratulo com V. Ex•, qub é um pon
to que deveríamos insistir e debater constantemente 
aqui, ã respeitO- de coerêricias políticas, e ver se criaría
mos essa mentalidade mais favorável a se cobrar de cada 
um de nós a sua própria coeri!ncia. Acho que isso vai fi. 
car na dependência da consciência de cada um para ver 
se está_ sendo coeren_te com as suas atitudes ou não. 

O SR. OCTAVIO CARDOSO --Sou muito grato a 
V. Ex• nobre Senador Jutahy Magalhães. 

Embora tendo. Sr. Presidente, outros pontos a ressal
tar, devo concluir, para que participemos dos trabalhos 
do Congresso Nacional, onde se irâ discutir a Emenda 
Airton Sandoval, e onde se espera, Sr. Presidente, a coe
rência da situação, a coerência do Governo de hoje com 
o ·discurso oposicionista de ontem. 

Muito obrigado a V. Ex•. (Muito bem!) 

D!SCURSO PRONUNClADO PELO SR JO
SE UNS. NA SESSÃO DE 2-l0-85 E QUE. EN
TREGUE À REVlSÃO DO ORADOR. SERIA 
PUBLlCADO POSTERlORMENTE. 

O SR. JOSE LINS (PFL-CE. Como Líder, pronuncia 
o seguinte discurso.) --sr. Presidente, Sr. Senadores: 

Não tive o prazer nem a honra de ouvir completamen
te o discurso do Senador Roberto Campos, mas até por 
uma questão de deferência, devo fazer menção ao pro
nunciamento de S. Ex•, pelo menos quanto à parte que 
ouvi. 

Acho que S. Ex• comete um engano quando analisa o 
Orçamento deSte ano. Sabemos, hoje, que a cpmparação 
entre os números. dos Orçamentos de 1986 e 1985 não re
vela coisíssima nenhuma de positivo, porque uma grande 
parte das despesas do Governo em I984e 1985 foram fei
tas de modo disperso. Não vinham ao Congresso para 
serem examinadas. 

Muitos dos gastos públicos, sobretudo aqueles relati
vos a subsídios, corriam totalmente fora da lei orçamen
tária, sendo realizados à conta do Orçamento Mone
tário. Tais gastos já vinham sendo realizados em outros 
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Gbve(J?.os e se referiam, ii'tclusive, à formação de esto
ques, a formação de preços mínimos para atender deterM 
minados programas como o de abastecimento e o de 
preços mínimos relatívos à agricultura. 

E notório que o Governo Concedeu e ainda concede 
subsl'dios, principalmente ao trigo, ao açdcar e esses nú
merds não constavam no Orçamento da União. O Orça
men,to de 1986 não pode ser comparado com os Orça-
menlos de anos anteriores. · 

S~. ·Presidente, o que há de importante no Orçamento 
que agora foi mandado para o Congresso é que a despesa 
do Governo se torna transparente. Os gastos que setão 
feitos, em 1986, terão a autorízãção -expressa do Con
.sresso Nacional. Jâ não se disfarça a despesa pública 
como atê há pouco tempo. 

O Sr. Moacyr Duarte-- Permite V. Ex• um apartç? 

O SR. JOS~ LINS- Com o maior prazer, nobre Se-_ 
nadar Moacyr Duarte. 

O Sr. Moacyr Duarte - Nobre Senador José Lins, 
acostumei-me a admirar V. Ex', quando, nas sessões le
gislativas -passadas, era um dos mais veementes defenso
res dii política ~anêmica do Governo pretérito. E não 
deixo-de continuar admirando V. Ex~, quando defende, 
hoje, a política económica do Gove:ri:~o que, segundO 3J
guns economistas, é irmã siamesa da política económica 
do Governo anterj~r. Mas, permito-me apenas eviden
ciar algumas distofções entre as palavras e a aç:ão daque
les que, anteriormente, condenaram a política económi
ca do .Governo João Figueiredo. Sabe V. Ex• que muitos 
arautos do PMDB afirmavam, alto e bom som, que o au
mento de salários ilào influía no exacerbamento da espi
ral inflacionária. No _entanto, hoje, apresentam argu
mentos a contrario senso para se oporem à adoçãD_da tri
mestralidade. Sabe V. Ex• Sabe V. Ex• que enünentes 
próceres do partido então oposicionista defendiam a ne
cessidade imperiosa da compressão dos gastos públicos, 
e as ações de hoje têm sido bem _diferentes das palavras 
de ontem. Sabe V~ Ex• que representantes da oposição de 
ontem, profligavam contra a política de aumento dos tri
butos, e é o Governo hoje que preconiza, apoiado pela 
sua Bancad?, o aumento da carga tributária. Confuma
se mais um à-vez o _aforismã que-na prática a teoria é dife
rente. 

O SR. PRESIDEMTE (José Fragelli)- Nobre Sena
dor, eu gostaria que_os apartes fossem interrupções bre
ves, de acordo com o Regimento. 

Pediria a V. Ex• e a todos que dessem apartes de acor
do com o Regimento, isto ê, interrupções breves ao ora
dor. 

Nobre Senador José lins, V. Ex~ dispõe de 20 minutos. 

O Sr. Moacyr Duarte- No desejo de forma alguma 
dialogar com V. Ex~. mas somente ao orador compete 
definir se o aparte está longo, não a Presidência. 

ta2e~!· r~~~ ENTE (Josê Frage!li)- Mas cabe jus-

O SR. JOSf: LINS- V. Ex~ me adeverte para não 
permitir mais apartes. Eu agradeço a V. Ex~. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Mas não é~ 
V. Ex• que falo, estou falando para todos os Srs. Senado
res, no sentido de ordenarmos os trabalhos da Casa. V. 
Ex• me perdoa se fóíjustamente no tempo de V. Ex• esta 
recomendação. 

O SR. JOSt: UNS- Sr. Presidente, quanto ao apar· 
te do nobre Senador Moacyr Duarte, não entendi bem o 
que S. Ex• quis dizer. Acho que o que temos que defen
der é a verdade, para que possamos analisar os proble
mas e sobre eles opinar conforme a nossa conciênciã e 
entendimento. 

Ora, nobre Senador, todo mundo sabe que salários, 
quando elevados acima dos níveis da inflação, podem 
concorrer para a erevação dos custos. mas essa não é a ú
nica variável que influi na composição e na formação 
dos preços, Em certas circunstâncias a influência de de-. 
terminado fator poderá ser mascarada pela de outro. E 
V. Ex• tem visto agora, que o aumento dos salários resul
tou, exatamente, no crescimento da economia do Pafs. 
Sem querer fazer disso uma panacéia, eu diria que esse 
aumento da produção tem concorrido· para o aumento 
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de _empregos, para mais demanda e quem sabe poderá, 
até, mesmo, ajudar a conter a inflação. Aliás, a inflação 
até aqui não chegou a ultrapassar substancialmente a do 
ano passado. Ora, se este ano, a inflação for igual ou me
nor, mas com crescimento da economia e com cresci
mento do nível do emprego, certamente isso será melhor 
para o País, melhor para a Nação e melhor para as ativi
dades econômicas. 

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

_O S~. JOsE _LINS- _Concedo o aparte a V. Ex•, 
nobre Senador Virgílio Távora. 

O Sr. Virgílio Távora- O primeiro aparte achamos 
que a Mesa vai gostar, porque justamente nós íamos ... 

O SR. JOS:It_J;,._INS --V-; Ex~ vai querer falar para a 
Mesa ou vai discutir os problemas da Nação? 

O"Sr. Yirgilio Tál'om - ... pedir, por haver citado, a 
p-alavra ê no aparte já vamos responder. Há um equívoco 
evidente quando alguém aqui afirmou que,~ num come).. 
vente apelo queríamos que em oito meses fosse remedia
-da a situação. Agora, sirit, Já que o prestígio de S~ E-xf;O 
Senador R9berto Qlmpos trouxe à liça de toda a nobre 
situação. V. Ex•s estão convocados para amanhã conti
nuarmos aquela qossa discussão. Nós iremos mostrar 
justamente com nt1meros, bas.eado neste orçamento, que 
o que diziain há" rheses através aconteceu. Era isso que 
queríamos dizer a V. Ex• e convidá-lo para amanhã estar 
aqui, assim como o médico, doublet de advogado, o ilus

'tre representante da Paraíba, o Senador Marcondes Ga
delha,, como o .rião menos ilustre Senador Roberto Cam
pos, Muito agradeceço a V. Ex' por lt!r me concedido 
este . .ligeiro aparte. 

O SR. JOSlt LINS- Quem agradece sou eu, nobre 
Senador Virgílio Tã-vora. V, Ex• sempre me honra muito 
com seus apartes ... 

O Sr. Benedito_ Ferreira -- Permita-me V, Ex• um 
aparte, nobre Senador José Uns? 

à SR. JOSt LINS- Um momento por-·favor! Con
cederei o aparte a V. Ex• logo ~m seguida. 

... pela sua inteligência e peta percuciência de seus te
mas. Mas, nobre Senador Virgílio Távora, pensei qUe V. 
Ex•, em todos es_~§.cii~rsos, jã _tiQI:t_a dado a tónica do 
pensamento do PDS. V. Ex~ certamente não estava espe
rando o discurso do Senador Roberto _Campos para 
apresentar as idéias do P.utido, já que, há tempos, vem 
discutindo esses problemas. Eu não quero estar engana
do ... 

O Sr. Virgílio "Tâvora - Porque todos os discursos 
que nós fizemos foram interrompidos quando ô.o exato 
momento o relógio apontava o fim da hora. E no outro 
dia quando chamamos, V. Ex•s não estavam pres.entes. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Aparles de· 
vem ser permitidos nobre Senador. 

O SR. J08t LINS- Esse é mais um engano de V, 
Ex~. jã que vârias vezes respondi aos excelentes discurso, 
de V. Ex~. Mas o mundo não se acabará amanhã, nobre 
Senador Virgílio Távora, e para nós é importante discu
tir essas questões tão fundamentais para o País. 

Concedo_ o aparte que pede o nobre Senador Benedito 
Ferreira. 

O Sr. Beneditt Ferreira- Nobre Senador José Lins, é 
muito bom, e aliãs não foge a V. Ex• à sua tradição de 
homem da verdade, quando V. Ex• fala que precisamos 
fala~ a verdade, Foi bem !em brada pelo Senador Moacyr 
I)uarte quando S. Ex• r_eclamou da ameaça- agora Já 
Pública- do aumento da carga tr,ibutária. E V. Ex• que, 
"é-realmente um homem de números, é um engenheiro e 
um renomado economista, há de convir comígo que se 
há um fator que vai inviabilizando cada vez mais a ini
ciativa privada - a única geradora efetiva de recursos 
no Brasil- porque sabe V. Ex• que não é fácil o Gover
nO fabricar dinheiro, mas recursos não é fabricado pelo 
GOverno. Pois bem, veja V. Ex• os números que tenho 
aqui, se são ou não realmente assust~ores. Nós que 
tínhamos em 1971 uma carga tributária de 25.51% sobre 
o Produto Interno Bruto a custo de fatores, essa carga 
tributária naquele ano somada aos parafiscais, então 
existentes,"significava 30.98% sobre o Produto Interno 
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Bruto a custo de fa_t_ores --repito. Ela vai oscilando 
para chegar ao ponto mais baixo em 1980, quando ela 
atin_giu-_20.70%. a carga chamada de tributos diretos que 
somada à carga parafiscais, foi a· 28.35% sobre o PIB. 
Mas em 1983, nobre Senador José Lins- esse que é o 
ponto sério e aqui ainda não está embutida a Emenda 
PasSos Pôrto- e muito-·menos o último aumento de alf
quotas do Imposto de Renda e nem sequer, também, o 
aumerito da aliquota do ICM. Em 83, essa carga tribu
tária já significava 34%, nobre Senador José Lins, sobre 
o· Prdduto Interno Bruto, a custo de fatores, ou seja, 36 
trilhões 680 bilhões, sobre 107 trilhões 892 bilhões 90 l 
mllhões. Se estamos- em busca da verdade, não hâ como 
fugir des_se e$pantalho, dessa ameaça, agorajã ostensiva 
e pública, do Governo de aumentar a carga tributária. 
Era o que eu tinha a observar a V. Ex•. 

O SR. JOSE: LINS- Nobre Senador Benedito Fer
reira, tenho a impressão de que estávamos discutindo 
certos termos de comparação entre o que acontece hoje e 
o que ac_onteceu no_ passado e,_ sobretudo, o que o atual 
Governo- deveria fazer para melhorar a economia do 
País. V. Ex• fala-me apenas de números de 1971 a 1983. 
Eu poderià alé nem comentar esses dadOs, mas, posso 
garantir a V, Ex• que a carga tributária atual não ê supe
ríor a 24% e que a carga líquida- e isso é fundamental, 
é muito impOrtante- _de tributos na mão do Governo, 
não é superior, hoje, a 8%, o que é verdadeiramente irri
sório: Um percentual não comparável ao de que qual
quer país pobre ou rico. 

O Sr. Benedito Ferreira - Oito por cento Ext? 

O SlL-JOSli: LINS- A carga líquida, sim. 

O -Sr.- Benedito Ferr~ra --V. Ex~ está desmentindo o 
IBGE, porque estou trazendo os dados do IBGE e, tam
bém, os dados dos_balanços da União. 

O SR. JOst UNS- Estou dizendo a V. Ex• que os 
números publicados mostram que a carga tributária bru
ta é hoje da ordem de 24%, que a carga tributária da 
União_ é de cerca _de 12 ou 13 e que a carga líquida, des~ 
contadas transferências e subsídios, é de apenas 7 a 8%. 
Sào os dados de que disponho. 

Concedo o aparte ao nobre Senador Qdacir Soares. 

O Sr. Odacir Soares- Apenas para cumprimentá-lo 
pOrque, ao longo desses debates, se verifica que V. Ex' 
continua coerente com a política que sempre defendeu 
nesta Casa. No Governo anterior V. Ex• defendia a poH~ 
tica econômico-financeifa do Governo cujo grande pe
nalizado era o trabalhador. Atualmente, a política eco~ 
nô.mica do Governo continua. penalizando o trabalhador 
e V. Ex• continua na mesma posição de defender essa 
po11tica económica-. Porque o que se tem dito e na reali
dade se constitue o cerne da questão posta em discussão 
.no- Brasil, hoje, é que salários que provocam inflação; o 
que provoca a inflação, inclusive nas palavras de V alter 
Barelli, do DIESE, qi.ie no Governo passado se consti
tuia nq grande opositor do Governo passado, é a especu
lação. Salârios continuam não provocando inflação. E 
eu nesse aparte, como disse, desejava apenas cumpri
mentar V. Ex• pela sua cOerência; do mesmo modo que 
defenclia a política econômico-financeka do Governo 
passado, que penalizava os trabalhadores, V. Ex• conti
nua na mesma posição, defendendo a política econômica 
de um _n9vo Governo que, lamentavelmente, continua na 
mesma- esteii-a-da política econômico-financeira do Go
verno passado, penalizando também os trabalhadores 
brasileiros. 

O SR. JOSt UNS- Nobre Senador Odacir Soares, 
a CftieStãó -safai'iarê- dO ·entenôimento da Nação brasilei
ra._ Os tl'abãlhadores foram realmente penalizados du
rante -~'ãi'io-s anos. O que se espe:fava, o que se comenta
va, o que era defendidO _por todos, ou; pelo menos, por 
aqueles que estavam entrosados com a política: de Mário 

__ Henrique Simonsen e de Antônio Delfim Netto, é que 
mexer simplesmente nos salários, para aumentá-los aci
ma da inflação, certamerHe exacerbará a taxa ktflacio
nâria_ Todavia, o tratamento atual é di(erente. O Gover
no tenta mexer em v:ãria_s variáVeiS ao mesmo tempo, -de 
modo que_ tem obtido sucesso não só no aumento dos sa
lârios, quanto no crescimento da economia, com grande 
benefício para os assalariados, que se têm beneficiado 
também de uma inflação estacionária. 
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O que se pretende é realmente que a política do Gover
no seja coerente com os objetivos mais prementes. 

O Sr. Odacir Soares- Mas essa não é a opinião dos 
trabalhadores, essa é a opinião de V. Ex•. 

O SR. JOSt LINS - Estou aqui, nobre Senador, 
para comentar uma opinião do eminente Senador Ro
berto Campos, que fez um brilhante discurso, que mere
ce-ser analisado. Trata-se de uma contribuição de S. Ex• 
à anâlise da problemática nacional que eu não poderia 
deixar de apreciar. Como não- aSSiSG ao diScurso todo, 
pretendo lê--lo e responder-lhe, togo que possfvel, mas 
não gostaria de deixar de comentar, agora, pelo menos, 
uma das suas observações, aquela de que a despesa do 
Governo em 1986 crescerá exarcebadamenLe. Essa crítica 
não é certamente coerente com os fatos. 

O SR. PRESIDENTE (José FragellL Fizendo -soai as
campainhas.)- A Presidência pede a V. Ex' que não 
aceite mais apartes Porque só lhe restam dois minutos de 
seu tempo, nobre Senador José Lins. 

O SR. JOSt LINS- Agradeço a V. Ex• e obedeço à 
adYertência da Mesa. 

O Sr. Carlos Chiarelll- V. Ex• permite um aparte? 

O Sr. Marcondes Gadelha- V. Ex• permite um apar
te? 

O SR. PRESIDENTE (Jos~ Frageut)- Peço a V. Ex• 
não conceder mais apartes porque só tem dois minutos. 
E o aparte só poderia ser de dois minutos. Quer dizer, 
terminando o aparte de V. Ex• não- poderia falar mais 
nada. 

O SR. JOSt LINS- Se V. EX• me der ~ais 5 minu- _ 
tos eu concederei os dois apartes. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Não. Não 
posso conceder nobre Senador. ObserYe a pauta dos tra
balhos da Casa. Peço a V. Ex• obedecer o Regimento, se
não nós vãmos perturbar os trabalhos da Casa. 

O SR. JOSt LINS - V. Ex• me coloca na situação 
dificil, de negar apartes ao meu Líder, e ao meu colega 
Vice-Líder, Marcondes Gadelha. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- V. Ex• hã de 
concordar em esperar, desde que se tratem de Senadores 
da mesma agremiação. 

O SR. JOSt UNS- Muito obrigado, nobre Presi
dente. José Fragelli, espero portanto que os apartes sejam 
brevíssimos. 

O Sr. Marcondes Ga(.!elha - Nobre Senador José 
Lins, apenas para, muito rapidamente, dizer que o dis
curso do Senador Roberto Camp<?s deve, evi~enteme~te, 
ser analisado, estudado, em profundidade, atê por ciue 
ele vale como um contraponto dia lético pai a n-ós ·avaliar
mos a consistência desta recuperação econômiCã, que es
tamos enxergando jã no momento presente. Agora, digo 
que, neste momento, os fatos já por si desmentem grande 
parte das preocupações do Senador Roberto Campos. V. 
Ex• aludiu ã queda dos índices de inflação, ont_em, nó~ ti
vemos oportunidade de anunciar o fato de o mercado eS
tar aceitando espontaneamente títulos da dfvida,pública 
do Governo com 7 pontos de percentagens abaixo do 
normal, e hoje n6s tjvem__os, nobre Senador José Lins, o 
anúncio de dois fatos da maior fmportância: é que o 
País, este ano, creSce, O seu produto interno bruto, a uma 
taxa super:iof·a 7%. Quer d_izer, muitO acima_de qualquer 
espectativa por mais otimlsta que fosse do Governo. E o 
segundo ponto, que vem ao encontro dos o_bjetiv~ do 
Senador Robeito Campos, é de quejâ liá Uma retomada 
do crescimento pelo lado dos investimentos produtivos. 
Nós estamos tendo uma _alta sustentada do mercado 
acionário, e as bolsas de valores estão dando saltos e a 
expectativa ê de que cresça ainda mais, o que. atesta a 
confiança do povo brasileiro, do setor produtivo, do se
ter de investimentos na política econômica que estâ sen- · 
do posta em prátic~. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Eu solicito a 
V. Ex• que term-ine o seu aparte, porque terminou o tem: 
po do nobre orador 

O Sr. Marcondes Gadelha- Espero, pelo menos, que 
na prelim-inar o nobre Senador Roberto Campos tenha 
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ressaltado o fato de que, pela primeira vez,_ se discute o 
orçamento desse P.1ís com seriedade e, pela primeira vez, 
a Nação sabe por antecipação qual vai ser o déficit do 
orçamento fiscal, de 16 trilhões, e qual vai ser o déficit do 
orçamento monetário, de 195 trilhões de cruzeiros. Ja
mais houve isso neste País. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Solicito ao 
nobre Senador José Lins concluir o seu discurso, porque 
o tempo de V._ Ex• já está terminado. 

O SR. JOSt" LiNS- Sr. Presidente, eu vou terminar. 
Queria ape_nas obserYar que há um fato fundam_ental a 

ser observado, que é a natureza dQ orçamento mandado 
parª _Q_ÇQ_n_g_r_eg;Q_e__§~e -ªnq_, Já nã9há orçamentos para~e
las, __ e_m_grandes linhas, _como acon~ecia anteriormente. 

o'Orçaffiento de 1986 permite a transparência neces
sária, para que o Congresso conheça a verdadeira despe
sa do Governo. Ele possibilita uma visão mais realista do 

--que o setor público vai gas~ar, seja em investime_~to ~a 
a-dministração direta, seja em custeio, seja eni investi
mento através das estatais. ~ em suma, um orçamento 
muito mais claro. Ele explicita, também- o que é fun
d_amentaJ - a_climensão do déficit público. Sabia-se que 
há anos o orçamento não apresentava déficiL_ Hoje sabe
se porque: nem todas as despesas eram feitas por seu in~ 
termédio. 

Fínalmente---ª----nov----ª----Lei Orçamentária, a ser votada 
PeJo Congresso, estabelece limites reais à despesa. Agora 
o Congresso é senhor do conhecimento de toda a movi
mentação dos recursos públicos da União. 

Mas eu pretendo, Sr. Presidente, oportunamente ana
lisar melhor o discurso do Senador Roberto Campos, 
considerado pelo nobre Senador Virg11io Távora como a 
linha do seu próprio pensamento e do pensamento_ do 
seu Partido, embora eu pensasse que o Senador Virgílio 
Távora, já tinha, antes, falado em nome do PDS, nos 
seus muitos pronunciamentos aqui desenvolvidos. 

Muito obrigado a V. Ex•, Sr. Presidente. (Muito bem! 
Palmas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO~SR.ITA
MAR FRANCO NA SESSÃO DE 2-I0-85 E QUE. 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERIA 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Para en
caminhar a votaç1!o. Sem revisão-do orador.)- Sr. Pre
sidente: 

A decisã-o de V. Ex• foi correta. Nós demonstramos, 
exaustivamente, e V. Ex• acolheu a nossa questão de or
dem, que o substitutivo do Senador Milton Cabra! .coli~ 
dia com o projeto por nós apresentado. 

Vamos recordar ao S_enador Cesar Cais. Diz o seguin
te: 

"DisP-õe sOpre-_3-rlão aplicação dos Regulame_n
tos discipliriares das Forças Annadas aos casos que 
especific<!.'_: 

O gue pret_enc;lia, Q_que pretende o Senador Milton 
Cabral? Aliás, contrariando a própria Constituição Fe
de~al, S. Ex_!_pretende que apenas os militares filiaqos a 
Partidos políticos possam exercer o direito da palavra. 

E veja y. Ex•,_ Sr. Presiçiente, que a Coils!ituição vai 
mais além do que pretende o Senador Milton Cabral, 
quando diz no seu art. 150, § 2~>: 

_ "A el_egibilidade, a que se referem as alíneas a e b 
do parágrafo anterior, não depende, para o militar 
da ativa ... 

e a Constituição que diz que o militar da ativa iode
pende de filiação político partidária. 

Ora, se o mHitar da ativa,'para ser candidato, indepen
de de fi_li_açãQ_ partidária, por que se quer exígir do .Qt'icial 
reformado, ou na atividade, filiação partidária? 

Seria, evidentemente, contra-senso, e o_ que se percebe, 
é que a tentativa do Sjjbstitutivo do Senador Milton 
Cabral1 com o devido respeito, é no sentido de postergar 
a apreciªçào do Senado nesse-projeto de mais alto alcan-
ce democrâJico. . . 

Tanto issO é verdade, Sr. Presidente, que esse projeto 
está tramitando desde 1973. Veja V. Ex• que o Senador 
Milton CabraJ foi o relator na Comissão de Segurança. 
"\la mos ver a data em que o Senador Milton Cabral deu o 
seu_ parecer, faço questão de verificar a data em que S. 
Ex~ deu o seu parecer. O projeto foi apresentado, como 
disse_, em 1983. O Senador Milton Cabral deu o seu pare
cer em 26 de junho de 1975. S. Ex• dá o parecer,_ 9.ueren-
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do aiÔda extrapolar na Comissão de SegurançaNacio
mil, tentando nióstrar a inconstitucionalidade do I?rojeto 
que já havia sido julgado pela Comissão de Co nstrtuição 
--e Justiça. 

t claro, Sr. Presidente, e V. Ex• já decidiu que- te-
mos certeza qUe o Plenário vai acatar a decisão de V. Ex.• 
na nossa questão de ordem- o substitutivo do Senador 
Milton Cabral coHde e, ao colidir, fere o art. 253_, letrab, 
do_ Regimento Interno do Senado. Portanto, ele não 
pode"""ser_ aceito J:lela _Mesa DiretOra e, via de conseqUên
Cia, o-Plenário _ào Senaào vai concordar com a decisão 
d_e_ y ._ ~x! __ ~_ r~_spei!o da ":Oss_a questão de ordem. 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ITA
MAR FRANCO_NA SESSÃO DE 2-I0-85 E QUE. 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERIA 
PUBLiCADO POSTERIORMENTE. 

O SR. ITAMA_ij FRANCO- Eu quero saber, porque 
se V. Ex• for aceitar, eu aqui, Sr. Presidente, protesto 
com muito respeitõ ... 

O SR- PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - E o 
resultado da votação? Eu vou proclamar a votação sim
bólica. Nós tivemOs maioria de votos ciontrârios à deci
são da Presídêndá. Potfànto,:-O~çto _yolta ... 

O SR. ITAMAR FRANCO - Eu vou pedir verifi
cação, ST. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - V. 
~x.• está pedindo .. verificação? Vamos proceder à verifi
cação. 

O SR. fl:AMAR FRANCO - V. Ex' me concedeu a 
palavra. Eu ostou ·pedindo~ verificação e quero comple
mentar que estranho profundamente o voto do PMDB 
nessa matéria. 1:: lamentável, com todo o respeito que te
nho ao meu Líder, respeito pessoal, de amizade e de lide
rança. Quero dizer,_ neste momento, Sr. Presidente, queq 
Gdef aã-ininha Bancada considera-me independente da 
Bancada, continuo no PMDB, mas não ligo à Liderança, 
po-rque esse propósito era o PMDB que defendia quando 
não era Governo, agora nós somos Govei'no, nós esta
mos realmente mudando, o Senador Roberto Campos 
tem razão~ itôs estã.mos imitando mal o Governo ante
rior, Sr. Presidente. Infelizmente, é digno de registrar e 
ressaltar nos Anais do Senado o voto da Liderança da 
Bancada do PMDB. Já não digo do líder da Frente Li
beral, porque eu não sei se ele se confunde ou não com o 
Partido, hoje Oposição, do Senador Murilo Badaró. 
Agora, eu espero que o Senado da República dê uma de-. 
monstração de coerência, Sr. Presidente, senão nós esta
remos quebrando o Regimento da Casa ao aceitarmos o 
substitutivo do nobre_Senador Milton Cabral. Saí que 
estranho o voto da Liderança. Não apenas quanto ao 
m_érito, mas é que ele quebra o princípio regimental do 
art. 253, letra b, já que o substitutivo apresentado está 
anulando frontalmente com -o projeto apresentado. 

O SR. -PRESIDENTE (Marcondes Gadelha. Fazendo 
soar a campainha.) - Nobre Senador Itamar Franco~ 
esse esclarecimento V. Ex• já prestou. 

O SR. ITAMA~ FRANCO -Já vou encerrar, Sr. 
Presidente. 

Pedi a verificação e só quero completar o meu pensa
mento. E tanto assim que a Presidência do nobre Sena
dor José Fragelli acatou a nossa questão de ordem e o fez 
bem, respeitando o Regimento da Casa. A minha Lide
rança é que não ·respeita e nem argumenta. 

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - A 
Mesa vai submeter à superior deliberação do Plenário 
pelo voto nominal. 

Solicito 3.os Sis.- Senadores que retomem seus lugares, 
para procedermos à verificação de votação. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Mais uma vez 
é bom esclarecer: os Srs. Senadores que votarem não, 
confirmem a decisão das lideranças, rejeitam a decisão 
da Mesa. E com sim, aprovam a decisão da Mesa. Estâ 
bem esclarecido? 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG.) - Sr. 
Presidente, V. Ex' tinha dito anteriormente- senão nós 
vamos confundir - que votando sim nós estaríamos 
acatando a decisão de V. Ex• que era a favor da nossa 
qu_es~ão de ordern._En_tão, quem rejeitar o substitutivo 
deve votar sim, contrário ~s Lideranças. 
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR-ITA
MAR FRANCO NA SESSÃODE2-10-85 !I QUE, 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Para en
caminhar a votação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Tinha o direito, sim de protesta{ cõfuõ Ttz-, e O lii: de 
maneira veemente mas respeitosa. 

Veja V. Ex• que se o substitutivo fosse aceito, Sr. Pre
sidente, o projeto retornaria às comissões. 

O .Senador Humberto Lucena diz que este não tem 
sido o projeto que o PMDB tem defendido ao longo dos 
tempos, não como projeto, mesmo porque ele foi apre
sentadQ ,em 1973, mas a verdade é que _o PMDB, e antes 
o MDB, nos anos de autoritarismo, sempre protestOu e 
protestava veementemente, desta tribuna, desde que aqui 
cheguei hã 10 anos, quando os militares falavam. O que 

·nós não podemos ter, Sr. Presidente, é a hipocrisia de 
aceitarmos quando os militares falam a nosso favor, e 
quando falam contra. Nós, aqt.il da tribuna reagimos a 
todas as ordens militares. Basta verifi-ear os Anais do Se
nado, Sr. Presidente. ... Fui V ice-Líder do Senador Franco 
Montara, v ice-Líder do Senado_r Paulo Brossard, e V. 
Ex', se consultar os Anais do S!!nado, hã de verificar, 
que, muitas e muitas ve:z:eS alertávamos contra as ordens 
de S. Ex's os Srs. Ministros militares. E nós defendfamos 
que os militares, na reserva, deveriam ser cidadãos livres, 
Sr. Presidente. Insisto nisso, e lamento que se diga que é 
inconstitucional; ao contrário, a Comissão de Consti
tuição e- Justiça julgou constitucfonal. Ela tinha discor
dado no mérito e nós provaril.ós que não se poderia en
trar no mérito, o que acabou acertado pelo ilustre Sena-
dor Helvídio Nunes. -

O PMDB mudou sim, Sr. Presidente, desde quando se 
po-de fazer essa diferença que está na Constituição no seu 
art. 150, que permite ao oficial da ativa. b para isSo que ê 
preciso chamar a atenção do Senado da República, e a 
Constituição aqui está. 

Veja, Sr. Presidente, o que o Senador Mitton Cabral 
pretendia e pretende: que se obrigue ao oficial na inativi
dade ou na reserva, que seja obrigado a estar filiado a 
um Partido político, se nós civiS não somos obrigados a 
estar filiados a -um Partido político. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

SECRETARIA GERAL DA MESA 

(R~se_nha das niatérlas apreclad~:, _de ]9 a 30 de se
tt~mbro de 1985_ - art. 293, O, .do ~imento In_t_er--.,.) ---~ - - -

Projetos aprovados e encaminhados à sanção 

-Projeto de Lei d~ Câmara n"' 11, de 1985 (n9 
4.024/84, na Casa de origem}, que dispõe sobre a criaç_ão 
de cargos na Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral 
do Estado de t\lagoas e dá outras providências. 

Sessão: 3--9-85 
___:_Projeto --de Lei da Câmara n"' 63, de 1985 (n'~ 

5.889]85, na Casa çie origem)~ de)niciativa do Senhor 
Presidente da República, que dispõe sobre a isenção- da 
mult(l_ previ~ta no _artigo~?. da Lei n"' 4.737_t_de _ _l5 dr::ju· 
lho de 1965- Código Eleitoral. 

Sessão: 3-~·85 (extraordinária) 
-Projeto de Lei da Câmara n11 100, -de 1978- (ri"' 

2.0CJ2j76, na Casa de origem), que institui o salário a-di
cional para O_.!i ~mpn;:gados_ no setor de energia elétrica, 
em condições de periculosidade. 

Sessão: 4-9~85 (_extraordinária) 
-Ptbjero de Lei da Câmara n9 18, de 1985 (n"' 

4.337/84, na Casa de orjgem}, que dispõe so_bre a criação 
de cargos na Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral 
do Estado de Santa Catarina e dá outras providências. 

-Sessão: 12-9-85 . . 
-Projeto .de Lei_ da Câmara n11 2J9; de 1984 (n9 

3.-739/84, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que cria cargos de Procurador 
Militar de 2~ Categoria na carreiradõ Ministério Público 
da União Junto à Justiça Militar e dá outras providên-
cias. 

-seSS-ão: -(6~9:-ss 
- Projet_o de_ Lçf_da _Câmara n9 84, de 1985_ (n"' 

3.631/84, na Casa de origem}, que autoriza a emissão de 
selo comemorativo do Centenário de nascimento do poe
ta piauiense Antônio Francisco da Cost~ _e Silva. 

-Sessão: 16-9--85 
~Projeto de Lei do Senado n"' 184, de 1984 de autoria 

do Senador Mauro Borges (n'~5.729j85~ na Câmara dos 
Depu(ados), que altera dispositivos da Lei n9 5.682, de 
21 de julho de 1971, modifi_cada pelas Leis n9s 5.697-, .de 
-27 de agosto de 1971,5.781, de5 de junho de 1972,6.444, 

O Sr. Milton Cabral - Porque somos chi"isC 
de 3 de outubro de 1977 e 6..767, de 20 de dezembro de 

-- -----1979, e dá outras providências. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Vejam a diferença que 
dá o Senador Milton Cabral: porque somos civis! E o 
que diz a Constituição e o Senado da República precisa 
eStar atento a isso: ao militar da ativa - esse pode ser 
um candidato avulso- porque na Constituição em vi
gor que por certo será reformada pela Constituinte, diz 
que ele não precisa ter filiação político-parlidâria. En
tão, um homem que pode comandar uma tropa, que co
manda um destacamentõ aéreo, que pode ser um 
Almirante-de-Esquadra, esse não tem que estar filiado a 
Pdrtido político, mas quer se obrigar ao militar na inati
vidade, na reserva, estar filiado a um Partido_ político. 

Veja, Sr. Presidente, que lamento o voto do meu parti
do, contrário ao meu projeto, mas na esperança de que o 
Senado da República, nesta tarde, use mais uma vez o 
princípio da isonomia, porque ê muito mais grave---:- in
sisto niss_o juntO aos Srs. Senadores - ao m_Hítar di a fi v a 
não ser necessâria a filiação polftico-partídâria, e ao mi
litar da reserva remunerada precisar ter filiação polftico
partidária. 

Sr. Presidente, as crises poderão existir, e dei um 
exemplo, há poucos dias, o do ilustre General Euclides 
Figueiredo, que ao cair na reserva, poderâ continuar fa
lando e poderá ser preso, se n-ós fôssemos realmente 
cumprir os regulamentos disciplinares. 

E é isso -que estamos querendo evitar, Sr: Presidente, 
são as crises forjadas, as crises instituCionais falsas, e dar 
liberdade ao cidadão militar na reserva, de ter o direito 
como nós civis temos, de criticar ou apoiar o Governo, 
sem qualquer sanção de ordem disciplinar Cnilitar. 

Faço um veemente apelo ao Senado Oa República, 
nesta tarde, que aprove o nosso projeto, porque ao con
trãrio do que pode pensar o Líder do PMDB, e do PFL 
estaremos, sim, caminhando dentro _daquilo preconizado 
pela Nova República, nos verdadeiros rumos democráti
cos deste País. 

Sessão: 18-9-85 (extraordinária) 
-Pr_oJ_e:t~.d~ _Le_i_d_.a _ _Câm._a_ra n11 UB, de 1985 (n"' 

6.266/85, na Casa de origem), de iniciativa â_o -Seribor 
P_re;sidente d_a R~pública, que altera o item XXVIII do 
Anexo II do Decreto-lei n"' 1.341, de 22 de agosto de 
1974. 

Sessão: 18-8-85 (extraordinária) 
-Projeto de Lei da Câmara n"' 81, de 1985 (n9 

5.776/85_, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República), que autoriza o Poder Executi
vo _a _abrir ao Ministério do Interior o crédito especial de 
atê Cri_4_Z,OOPJX)PJ!QO _ü•_i_t)._t~-~ _çlois l:ülfl9~ d1!_ç_r~eir~l_S), 
para o fim que especifica. , 

Sessão: 19-9-85 
-Projeto de Lei da Câmara n"' 115, de 1985 (n"' 

4.966/85~ na Casa de origem), que reajusta a pensão es .. 
pecial concedida_pel~ Lei n9 3.684, de 9 _de qezembro de 
19!)2_,_a _Hi_!d_<l S_!}y_àº-C!irY.alho _Ara{ljo~ viúv_a_.d.ru:x_~yjç!;
Governador do Estado de Goiás e ex..·Diretor_da Çia. 
Urbailizadora çla Nova Capital do Brasil --NOVA
CAP_. Bernardo Say_ão -Cai-valho Araújo. 

Sessão: 19-9-85 ~- -
-Projeto de Lei da Câmara n"' 245, de 1984 (n9 

3._858/.84, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da ReP'ública, que autoriza a transferência da 
participação--da União Federal no Capital da Compa
nhia Nacional de Álcalis. 

Sessão: 19-9-85 (extraordinária) 
-Projeto de Lei da Câmara n"' 75, de 1985 (n9 

4.986f8_j, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que "dispõe sobre a criação de 
cargos no Quadro Permanente do Tribunal Superior 
Eleitoral. 

Sessão: 26-9-85 (extraordinária) 

PrQjetos aprovados e enviados à promulgação 
-Projeto de ResOlução n"' 87, de 1985, apresentado 

pela Comissão de Finanças, que modifica a redação -do 
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artigo 1"' da Resolução n"' 129, de dezembro de 1984, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Maceió, Estado de 
Alagoas, a realiz_ar opera_ção de~emprt::slimo externo, no 

___ valor de US$ 5,000,000.00 (cinco milhões de dólares 
americanos) destinad_a a financiar o programa de investi
mentos daquela Prefeitura. 

Sessão: l0-9-85 (extraordinária) 
-Projeto de Resolução n"' 90, de 1985, apresentado 

pela Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Ma naus, Estado do Amazonas, a contratar 

_operação -de crédito no valor Cr$ 1.33~.608.228 (um bi
lhão, trezentos e trinta e dnco milhões, seiscentos e oito 
míl, dUZentos e vinte _e -Oito Cruzeiros). 

Sessão: 10-9-S5 {extraordinária) 
-Projeto de Resolução n'~ 92, de 1985, apresentado 

pela Corriissão de Finanças, que autoriza a Prefeitura 
Municipal da Cidade do Recife, Estado de Pernambuco, 
a realizar operação de empréstimo externo no valor de 
USS 5,000,000.00 (cinc.o milhões de dólares americanos). 

Sessão: _ll-9-85 
-_Projeto de Resolução n"' 88, de 1985, apresentado 

pela Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Araguaína, Estado de Goiás, a contratar 
operação de crédito no valor CrS 152.711.060 (cento e 
cinqUenta e dois mílhões, setecentos e onze mil e sessenta 
cruzeiros). 

Sessão: 12-9~85_ (extraoidinária) 
-Projeto de Resolução n9 91, de 1985, apresentado 

pela Comiss'ão- de Economia, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Tinlóteo, Estado _de Minas Gerais, a con
tratar operação de crédito no valor_ de Cr$ 6.812.900.380 
-(seis bilhões, oitocentos e_doze milhões, novecentos mil, 
trezentos e o_itenta cruzeiros). 

Se~são: 12-~--~S..,_.(_e.~ttraordinária_) 
-Projeto deTiecreto-LegTslativo n'1 34, de 1983 (n"' 

20/83_, na-câmara dos Deput~~os), que aprova o texto 
do Protocolo de 1978, relativo à Convenção Internacio
nal para Salvaguarda da Vida Humana no Mar, de 1974, 

.concluído em Londres, a 17 de fevereiro de 1978. 
Sessão: f7·9-85 (ex.traordinárt_a) 
....,... Projeto de Resolução n"' 89, de 1985, apresentado 

pela Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Teófilo Otoni, Estado de Minas GeraiS, a 
.contratar operação de crêdito no valot de CrS 
5.197.659~784 (cinco bilhões, cento e nov.enta e sete mi
lhões, s_eiscentos e cinqUenta e nove inil, setecentos e oi
tenta e quatro cruzeiros). 

Sessão: 17-9-85 (extraordinária) 
--Projeto dç __ ~soJução nq 84, de 1985, ~presentado 

pela Comissão de Economia, que autoriza o Governo do 
Estado de São Paulo a elevar, temporariamente. em CrS 
265.325.520.000 (duzentos e sessenta e cincu bilhões, tre
zentos e vinte e cinco milhões, quinhentos e vinte mil 
cruzeirosl o montao.te de sua dívida consolidada. 

Sessão: J8-9-85 (extranrdinária) 
-Projeto de Resolução n9 93, de 1985, apresentado 

pela Comissão de Economia, que autoriza o Governo do 
Estado de Alagoas a contratar operação de crédito no 
valor Cr$ l.834.526.6.59 __ (um bilhão, oitocentos e trinta e 
quatro milhões, quinhentos e vinte e seis mil. !'leiscentos e 
cinqUenta e nove cruzeiros). 

Sessão: 24-9-85 (extraordinária) 
-Projeto de Resolução n11 94, de 1985, apresentado 

pela Comissãq de Economia, que autoriza o Governo do 
Estado de Rondônia a contratar operação de crêdito no 

-valor Cr$ 2.446.857.420 (dois bilhões, quatrocentos e 
quarenta e seis milhões, oito_centos e_cinqUenta e set_e mil, 
qUatroc-entos e vinte cruzeiros}. 

Sessão: 24-9-85Jextraordinária) 

-Projeto de Res_olução n"' 95, de 1985, apresentado 
pela Comissão de Economia, que autoriza o Governo do 
Estado do Rio de Janeiro a elevar em Cr$ 
17 I .802.465.372 (cento e setenta e um bilhões, oitocentos 
e dois_ milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, tre
zentos e setenta e dois cruzeiros) o montante de sua dívi
da. consolidada. 

Sessão: 24-9-85 (extraordinária) 
-Projeto de Decreto Legislativo n"' 15, de 1983 (n9 

22/83, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
da emenda à alínea A, do§ 39, do artigo XI, da Conveção 
sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e 
da Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção, de 3 de 
março de 1973, adotada pela Sessão Extraordinária da 
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Conferência das Partes, realizada em Bonn, a 22 de ju-
nho de 1979. --

Sessão: 26-9-85 (extraordinãria) 
- Projeto de Reso.lução n~_ r~~- de 1985, apresentado 

pela Comissão do Distrito Federal, que al?rova as contas 
do Governo do Distrito Federal, relativas ao exercício de 
1981. -· 

Sessão: 26..;9..S5 (extraordinãria) 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

-Projeto de Lei do Senado n9 172, de 1985, de auto· 
ria do Senador 1\Jfreçl.o Campos, que _dispõe sobre a in
clusão de temas relativoS ao Poder Constituinte tios Pro
gramas de Educação M-oral e Cívica .,e Estudos de 
Problemas BrasiLeiros, nos anos de 1986 e 1987. 

Sessão: 26-9-85 (extraordinária) 

projetos -Apro~Bd~~ fÊ.nYiados à Comissão de Redação 

-=Projeto_de Resolução !l'i'81, de 1985, que suspende, 
Projetos Aprovados e Enviados à Câmara dos Deputa- por inconstitucionalidade, a execuçãode dispositivos da 

dos Lei n"' 1.042, de 7 de dezembro de 1973, modificada pela 
-Projeto de Lei do Senado n9 45, de 1982, de auto~ia Lei n"' 1.166, de 16 de dezembro de 1977, ambas do Mu-

do Senador Passos Pôrto, que institiu Q. "Dia Nacional nicípio de IbiÜnga, Estado de São Paulo, e dO artigo 4"' 
da Conservação do Solo" a ser comemorado, cm todo o do Decreto n_"' 634, de_S de julho de 1978, queregulamen-
País, no dia 15 de abril de cada ano. tau aS Leis mencionadas. 

Sessão: 5-9-85 (extraordi_nária} seSSão: Tt-9:s5 (éitraordiriâria) 
-Projeto de Lei do Senado D9 337,_de 198-f; de a':'to- _ -::..froieto d~ J,.._ei do Senado n"' 228, de 1981, de auto-

ria da Comissão Especial de Júri Popular, que altera dis-- ria do Senador Gastão Milller, que autoriza o Ministério 
positivos do Código Penal (Decreto-Lei n"' 2.848, de 1 de da Educação a disciplinar a obrigatoriedade de repro-
dezembro de 1940) e do Código de -Processo Penal. dução pelas editoras de todo o País, em regime de. pro-

Sessão: 10--9-85 - porcionalidade, de obras em caracteres Braille, e a per-
- Projeto de Lei do Seriado .n"' 99, de-1979, de autoria mitir a reprodução, sem finalidade lucrativa, de obrasjâ 

do Sen[!dor, Humberto Lucena, que eStabelece a obriga- divulgadas, para uso exclusivo de cegos. 
toriedade de correção mqnetária dos preços mínimos dos Sessão: 18-9-85 
produtos agropecuários "'e das ativídades extratiyas. ~Projeto -de::Lel do Senado n"' 34, de 1984, de autoria 

Sessão .. 10-9-85 (extraordinária) do Senador Murilo Badaró, que dá nav·a·redacão s.o arti-
- Projeto de Lei do SeriadO n~' 53, de 1_983, de autQ,::ia go 116, da _Lei n'~' 1 .. 7_ll, de 28 de outubro de 1952, que 

do Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre a realização dispõe sobre a liciiiçã especial de funcionário público fe-
de palestras, nos cursos de_l.,. e 2'~ graus dos estabeleci- dera!. ~- _ _ 
mentes de_ ensino do País,= sobre _personalidades que se Sessão: 18-9-85 
destacaram no piano nã:cíonal ou estadual e dá outras ........ Projeto de Lei do Senado n~ I, de 1985-DF, de inci-
providências. ciativa do Poder Executivo, que dispõe Sobre a inclusão, 

Sessão: 10-9-85 (extraordinária) nos proventos de aPosentadoria; da gratificação por 
-Projeto de Lei do Senado n"' 47, de 1980, de autoria Operações Esped<i.is de que trata o Decreto-Lei p? 1.727, 

do senador Gastão Maller que acrescenta dlspositivo ao de lO de dezembro de 1979, e dá ou tras providências. 
artigo483 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Sessão: 18-9~5 (extraordinária) 
e dã outras providências. --'ProjetO-difResolução n9 47, de 1983, que dá nova 

Sessão: 12-9-85 (e:rçtraordinária) -~ · redação -aõlteffiXI, do artigo 16 e à alínea J do artigo 
-Projeto de Lei do Senado nt 256, de 1985, de auto- 4 19~do Regimento Jntemo. 

ria do Senador Amaral Peixoto que dâ nova redação aos Sessão: 19-9-:..85 
artigos 41,45 e§ 1"' do artigo 55, da Lei n"' 5.682, de 21 de -Projeto de Resolução n"' 82, de 1985, que sudpende 
julho de 1971 e dá outras providências. a execução dos pãrágrafos }9 e 2"' do artigo 4~>, da Lei n'~ 

Sessão: 12-9-85 (extraordinária) 999,~déT:f"de deZembro de 1977, do Município de Jun-
- Projeto de Lei do Senado n"' 4, de 1985, de autoria queiróp~lis, Estado de São Paulo .. 

dos Senadores Nelson Carneiro e Passos Pôrto, que: mo- Sessão: 19-9-85 (extraordinária) 
di fica o artigo 27 e seus parágrafos da Lei ri"'il 2.004, -de 3 _Projeto de Resolução n"' 83, de 1985, que suspende-
de outubro de 1953, alterada pela Lei n"' 3.257, de 2 de se- a execução do artigo 211 da Lei n~' 7.266, de 17 de outubro 
tembro de 1957, que dispõe sobre a Política Nacion~l~e de 19.73, _do_____&_tado_ 9o_ Rio de Janeiro. 
Petróleo e define as atribuiçoesdo Conselho Nacional de Sessão~ 19-9-85 (extraordinária) 
Petróleo, instiuti a Sociedade por Ações Petróleo Bras1- _Projeto de Lei do Senado n'7 4, de 1983, de autoria 
Leiro Sociedade Anônima e dá outras providências: do Senador Nelsoil.Carneiro, que introduz modificações 

Sessão: 17-9-85 (extraordinária) na -CO"ilSóHdaÇ~O das Leis do Trabalho, na parte que dis-
- Projeto de Lei do Senado n~' 79, de _1980, ae autoria- cjp)inª· .?~l.Q!:l_!~da de ~rabalho. 

do Senador Herinque Santillo, que~ dispõe SObre o paga;;-~..,_, -=- SessãoT25-9·8"5TéXEraordinária) 
menta do repouso semanal renumerado ao empregado ~Projeto de Lei do Senado n"' 55, de 1983, de autoria 
comissionista. do Senador Jorge Kalume, que determina seja a Bandei-

Sessão; 18-9-85 ra BrasiLeira hasteada diariamente nos estabelecim_entos 
-Projeto de L~ do Senado- n"' 1~_1, de -1980, de ii.ato- dé I~' e de ]9~g(a·us; sob Cântico do Hino Nacional. 

ria do Senador Nelson Carneiro, que disciplina o empla- Sessão: 25-9-85 (ertaordinária) 
camento de carros oficiais e dâ outras pro'vidências. ~_-Proje_to de Lei _dO ~Sen:iâo n_"' 251, de 1983, de auto-

Sessão: 24-9-85 _ ria do~senador Fernando Herin(iUe Cardoso, que autori-
- Projeto de Lei do Senado n"' 174! de 1980, de auto- za a COJ1tagern_r_ecfp~o_ca para apoSentadoria por tempo 

ria do senador Jutahy M_agalhães, que dísJ>õe so6re Ó de -~~_rylço pública·e de atividade privada dos professo-
funcionamento das cl_ínicas que mencióna·. =.-o--· res.---~~ ... -·-: .. ~ - """ 

Sessão: 24-9-85 (extraor4inãri~) Sessâo:. 25-9-85 (eXiraordinári3.} 
-Projeto de Lei dÓ Seriado ·n,.. ~58, de 1983~ Oe auto- Projetos rejeitadoS e encaminhados ao ArquivO 

ria do Senador Fernando HerinqUe Cardoso, que regula 
a utilização e a liberação da conta vinculada do FGT~. -Projeto de Lei da Câmara n"' 134/83 (n_~' 4.111/8~, 
para a construção e aquisição de casa própria. na ··casa ·de origem), que acrescenta dispositivo ao· 

Sessão: 25-9-85 (extraordinária) Decreto-lei n"' 3.347, de 12 dejuriho de 1941, que insti-
- Proj~to de Lei do Senado n"' 59, de 1980, de autoria tuiu o regime de benefícios da família dos segurados do 

do Senador Lázaro Barbo:ta, que acrescenta alfnea ao ar- IPASE. 
tigo 2"' do Decreto-Lei n"' 869, de 12 de dezembro_ de Sessão:_3-9-85 
1969, que dispõe sobre a inclqsào de Educação Moral e - Projet~ de -Lei da Câmara n'~' 115, de 1978 (n9 
CíVica como disciplina obrigatória. nos sistemas de ensi- 3.441 j77, na Casa de or.igem), que dispõe sobre a obriga-
no do País, e dá outras providências. toriedade de fixar prazo de validade para consumo nas 

Sessão: 26-9~85 (extraordinâ_ria) embalagens dos produtos que especifica. 
-Projeto de Lei do Senado n~ 99, de 1981, de autoria' Sessão: 18-9-85 

do Senadro Gastão MUller que altera dispositivos do -Projeto de Lei da Câmara n9 36, de 1977 (n~ 82/75, 
Decreto-Lei O"' 2.848, de 7 de dezembro de 1940- C6dí- na Casa de origem), que dispõe sobre padronização de 
go Penal. embalagens, e dá outras providências. 

Sessão: 26-9-85 (extraordinária) Sessão: 18-9~85 
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-Projeto de Lei da Senado n"' 23, de 1980, de autoria 
do Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre a insti
tuiçãÕ~dO se"gtir9 obrigatório que-especifica, pelos hotéis 
classificados com três ou mais estrelas. 

Sessão: 18~9-85 

-Projeto de Lei da Câmara n"' 103, de 1983 (n9 
2.549/79, !la Çasa de origem), que altera dispositivo da 
Lei n9 5 ,69_2, de 11 de agostO de 1971, que fixa Diretrizes 
e Bases para o ensino de 1"' e 29 graus, e dâ outras provi
dêncías. 

Sessão: 19-9-85 
-Projeto de Lei da. Câmara n~ 24, de 1984 (n'~ 

1.319/83, na Casa de origem), que dá nova redação ao 
artigo 15 do Decreto-lei n'7 411, de 8 de janeiro de 1969, 
que dispõe sobre a administração dos Territórios Fede~ 
rais, a organização dos seus Municípios e dâ outras pro~ 
vidências. 

Sessão: 19-9-85 
-Projeto de Lei da Câmara n~' 98, de 1980 (n"' 

3.181/80, na Casa de origem), que dispõe sobre isenção 
da multa prevista no artigo 89 da Lei n9 4.737, de IS de 
julho de 1965 -·Código-Eleitoral. 

Sessão: 24-9-85 
- PÍ"ojeto -de Lei da Câmara n'il 50, de 1982 (n"' 

2.056/79, na Casa de origem), que altera o§ 2~' do artigo 
389 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovado 
pelo Decreto~lei n"' 5.452. de 1"' de maio de 1943. 

Sessão: 74-9"~85 
..::_ Projeto de Lei do senado n"' 116, de 1980, de auto

ria do Senador Nelson Carneiro, que obriga a cons
trução de creches nos conjuntos habitacionais. 

Sessão: 24-9-85 
- Projeto de Lei do Senado -n"' 41, de 1982; de autoria 

da Senadora Laêlia de Alcântara, que acrescenta artigo 
ao Õecr_ef!:~-Jei_.n"' 594, de 27 de maio de 1969, que insti
tuiu a loteda Esportiva Federal, e dá outras providên
cias. 

Sessão~ 24-9-85 

Projeto retirado e encaminhado ao Arquivo 

-Projeto de Lei_ do Senado n"' 63, de 1983, de autoria 
do Senador Milton Cabral, que estabelece prazo para 
cobram;a de juros nas operações de crêdito efetuadas por 
institUições financeiras e dã outras providências. 

Sessão: 18-9-85 

Projetos encaminhados ao Arquivo, nos termos do art. 278 
do Regimento Interno 

~ Projeto de Lei do Senado n"' 17, de 1984, de autoria 
do Senador Jorge Kalume, que estabelece a obrigatorie
dade de cons_ignação do nome do autor nas fórmulas de 
promulgação Ou sanção de atas legislativos. 

Sessão: 4-9~85 
-Projeto de Leí do_ Senado n"' 18, de 1983, de autoria 

do Senador Henrique Santillo, que veda a aquisição de 
títulos de empresas estatais ou outras gue gozem de fa

-vor ou_ incentivo fiscal às autoridades e nas condições 
que específica. 

Sessão: 5-9..85 

Projetos aprovados em 1"' turno 

-Projeto de Lei da Câmara n9 73, de 1985 (n9 
5.-39:0!85, na Casa de origem), que dispõe sobre a criação 

· de- cargos no Quadro Permanente do Tribunal Superior 
EleitoraL · 

Sessão: 19-9-85 
-Projeto de Lei do Senado n"' 233, de 19,81, de auto

ria do Senador. João Calmon, que fixa percental mínimo 
para aplicações em educação pelas empresas em que o 
Estado tem participação aclonãria majoritãria. 

Sessão: 24-9-85 

Projetos prejudicados e encaminhados ao Arquifo 

-Projeto de Lei da Câmara n9 79, de 1979 (nt 
L5llf75, na Casa de origem), que acrescenta parágrafo 
ao artigo 5"' da Lei n"' 3.807, de 26 de agosto de 1960, que 
dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência Social, alte
rada pela l_ei n"' 5.890, de 8 de junho de 1973. 

Sessão: 2-9-85 
-Projeto de Lei da, Câmara nt 101, de 1983 (n~' 

2.495(79, na Casa de origem), que estende aos eletrici-
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târios o adicional de periculosidade previsto no§ 19, do 
artigo 193, da Consolidação das Leis do Trabalho, apro
vado pelo Decreto-lei n' 5.452, de ]9 de maio de 1943. 

Sess~o~ 4-9-85 (extraordinária) 

Mensagens aprovadas relativas à escolha de autoridades 

-Mensagem n• 196, de 1985 (n942lf85, na origem), 
de 30 de_agosto do corrente ano, pela qual o Senhor Pre
sidente da República submete à deliberação do senado a 
escolha do nome do Tenente-Brigadeiro-do-Ar Ge_orge 
Belham da Motta para exercer o cargo de Ministro do 
Superior Tribunal Militar, na vaga· decorrente da apo
sentadoria do Ministro Tenente-Brigadeiro-do-Ar Faber 
Cintra. 

Sessão: 4-9-85 (extraordinãria) -
-Mensagem n"' 202, de 1985 (n9 430/85, na origem), 

de 3 de setembro do corrente ano, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do_Sena
do a escolha do nome do Dr. Carlos Alberto Madeira 
para exercer o cargo de Ministro do Supremo Tribunal 
Federal, na vaga decorrente da aposentadoria do Minis
tro Décio Meirelles de Miranda. 

Sessão: 4-9-85 (exfrãorâinâfia) 

Requerimento de voto de aplauso aprovado 

-Requerimento n9 68, de 1985, do Senhor Senador 
Nivaldo Machado, de voto de aplauso a Dom Helder 
Câmara pela atuação na Arquidiocese de Olinda e Reci
fe, pregação evangêlica dentro e fora do País, e de con
fiança na ação do novo Arcebispo, Dom José Cardoso 
Sobrinho. 

Sessão: 17-9-85 (extraordinâria) 

POI{TARIA N• 65, DE 1985 
DO DlnETOR-GEI{AL 

O DiretOr-Geral do Senado Federal, no uso de suas 
atribuições regulamentares, resolve: 

Designar o Dr. Vicente de Paula Souza Lopes, Médico 
do Quadro Perman_ente para, nos impedimentos, substi
tuir os titulares da Junta Médica inStituidi pela Portaria 
n9 58, de J 985. 

Brasília, 3 de outubro de 1985.- Lourival Zagonel dos 
Santos, Diretor-Geral. 

CONSELHO DE SUPERVISAO DO PRODASEN 

Ata da 61'" reunião do Conselho de Supervisão do PRO
DASEN 

Aos doze dias do mês de julho de mil novecentos e oi
tenta e cinco, às 18:30 horas, na sala de reuniões da 
Diretoria-Geral do Senado Federal, reúne-se o Conselho 
de Supervisão, sob a Presidência do seu Vice-Presidente, 
Dr. Lourival Zagonel dos Santos. Presentes os Conse
lheiros Dr. Yamil e Sousa Ou_tra, Dr. Jaime Luiz Cola
res, Dr. Waldwin Bueno Netto, Diretor-Executivo do 
PRODASEN, e, a convite do Senher Vice-Presidente, o 
Dr. Jair Pedro de Oliveira, Diretor da Divisão Adminis~ 
trativa e Financeira do PRODASEN. Deixam de com
parecer, por motivo de viagem, o ~enador Enéas Faria, 
Presidente deste Conselho, e o Dr. José de Ribamar 
Duarte Mourão. Iniciando os trabalhos, o Senhor Presi-
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dente dispensa a leitura das atas das 59• e 60~ reuniões, 
por terem sido distribuídas com antecedência aos Senho
res Conselheiros, sendo aprovadas por unanimidade. 
Prosseguindo, ê colocado em apreciação o processo 
PD0496f85-5. O Diretor-Executivo, através do expe
diente CT-DEX/SEN~238f85 e seus Anexos, solicita 
aprovãcão- da -proposta de Alteração do Orçamento In
terno do Fundo de !nformâtica e Processamento de Da
dos dO Senado Federal- FUNDAS EN para o exercício 
de_ 1985. Esclarece que tal alteração visa incorporar os 
saldos- orçamentários, apurados ao final do exercício -de 
1984. _o Senhor Presidente concede a palavra ao Conse
lheir_o_ Jaime Luiz Colares, relator da matéria, que lê o 
seu parecer, manife~tando-se favorável à Republicação 
do Orça_mento do FUNOASEN, ~endo e~ vista que a 
destinação desses recursos tem como objetivo bãsico a 
modernização e expansão da rede de teleprocessamento 
do_ órgão. A matéria é analisada pelos Senhores Conse
lheiros, que a aprovam por unanimidade, devendo ser 
encaminhada e aprovada ad referendam da Comissão Di
retora do Senado Federal, considerando a premência de 
tornar disponíveis tais recursos e em face do recesso Par
lamentar. Em seguida, o Senhor Presidente comunica 
que, por motivo de compromissos inadiáveis, torna-se 
necessária a suspensão da presente reunião, convocando 
os Senhores Conselheiros a dar continuidade à mesma 
no dia quinze de julho próximo. Aos quinze dias do mês 
de julho de mil novecentose oitenta e cinco, às 17:30_ho
ras, o Conselho de Supervisão volta a reunir-se, sob a 
Presidência do Senador Enéas Faria. Reiniciando ostra
balhos, o Senhor Presidente coloca em apreciação o pro
cesso PDOL77f85-l, relativo a Prestação de Contas do 
primeiro tririiCstre de" 1985. O relator, Conselheiro Jaime 
Luiz Colares, lê o seu parecer, no qual se manifesta favo
rável à aprovação das mesmas, obtendo aquiescência dos 
presentes. O quarto ítern da pauta, processo PD0844J83-
7, refere-se a Reorganização do Plano de Classificação 
de Empregos ~ Salários do PRODASEN. O Diretor
Executivo so_licita, através do d-ocumento CT
DEX/SEN-246/85 e seus Anexos, referendar as alte
rações do Quadro de Empregos Permanentes (Anexo II) 
e aprovar ªs Tabelas dos Salários elaborados com a apli
cação do índice de 89,2% (oitenta e nove vírguiã doís-j)or 
cento), nos termos do disposto na Lei n~ 7.333/85 e no 
Ato n9 25/85, da Comissão DiretOra do Senado Federal. 
O Senhor Presidente submete a matêria à apreciação des
te Egrêgio Colegiada. Após ser analisada, é a mesma 
aprovada por unanimidade. Passa-se ao quinto item, 
processo PD0473/85-5. O Diretoi'-Executivo do PRO
DASEN, no documento CT-DEXJSEN-244/85, indica 
o servidor Francj$CO Edmar Salmito para exercer a 
Função em Comissão de Chefe do Serviço de Anâlise e 
Pré-Desenvolvimento (SAP), da Coordenação de Infor
mática, em substituição ao atuil1 Chefe, servidor Jales 
Ramos Marques, que solicitou afastamento da menc_io
nada chefia-. Ressalta que o servidor indicado possui as 
qualidades necessárias e os requisitos exigidos para bem 
desempenhar a função. Os Senhores Conselheiros apro
vam por unanimidade a proposição do Senhor Diretor
Executivo. Em seguida,_ é apreciado o processo 
PD0441/84-8. Através do documento CT-DEX/SEN-
1 02/85, anexado ao processo citado, o Diretor
Executivo coloca à decisão deste Conselho o presente as-
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sunto, que trata de requerimento da servidora Sir\ey 
Conde de FigUeiredo Cima, ocupante do emprego de 
Analista de Administração, pleiteando a revisão do seu • 
reenquadramento, a fim de ser enquadrada no emprego 
de Analista de Sistemas, para o qual fora originalmente 
admitida no Quadro de PessQal do PRODASEN. O Se
nhor Presidente designa o Conselheiro Yamil de Sousa_ 
_Outra para emitir parecer sobre o assunto e apresentá-lo 
na prô~ima reunião. O sétimo "item refere-se ao processo 
PD029 I /85-4, que trata de requerimento do ex-servidor 
Sérgio de Otero Ribeiro, pelo qual pleiteia o recebimento 
de diferenças salariaís, a título indenizatório. Por suges
tão do Senhor Diretor-Executivo do PRODASEN, o Se

-nhor Presidente decide encaminhar o processo ao Dr. 
Alberto Moreira de Vasconcetlos, Consultor-Geral do 
Senãdo Federal, para emitir parecer. Dando prossegui
mento, o Senhor Presidente coloca em apreciação o oita
vo item, processo PD0273f83-0. O Diretor-Executivo so
licita a este Egrêgío Conselho autorizá-lo a deferir o re
querimento do servidor Roberto Francisco Salviano, re
ferente à prorrogação do seu afastamento, com suspen
são do Contrato de Trabalho, a partir de 29/03/85, até 
que o servidor retorne ao órgão, ou seja a· Administração 
autorizada a efetuar a contratação de substituto. Em sua 
exposição (CT-DEX{SEN-240/85) o Dr. Waldwin Sue
no Netto esclarece que, através de expediente dirigido à
quela Direção Executiva, o sesvidor informou da impos
sibilidade momentânea de reassumir seu emprego na 
data prevista, requerendo, assim, a prorrogação do pra
zo do seu afastamento. O Senhor Presidente solicita fa
zer chegar às mãos do Conselheiro José de Ribamar 
Duarte Mourão o prese~ te processo para opinar acerca 
do assunto e apresentá-lo na próxima reunião. O item 
que segue se refere a explanação do Diretor-Executivo 
(CT-DEX/SEN-257/85), na qual solícita autorização do 
Conselho para assinar os Contratos de Compra e Alu
guel_ de Equipamentos, assim como Locação de Progra
mas, junto à IBM d~ Brasil Ltda., necessários à expan
são do parque computacional do PRODASEN, visando 

-ãtender a programação de trabalho do órgão, e o enca~ 
minhamento, através do Excelentíssimo Senhor Presi
dente do Senado Federal, de solicitação à Presidência da 
República para que sejam tomadas as providências ad
ministrativas necessárias à tmportação dos referidos 
equipamentos. Após analisar a matéria, o Conselho deci
d.e. aprovâ-la por unanimidade. Esgotada a pauta, o 
Diretor-Executivo pede a palavra ao Senhor Presidente, 
que lhe ê concedida, para submeter à apreciação dos Se
nhores Conselheiros a minutã- de Convênio a ser assina
do com o Ministério da Saúde (proêesso PD0583/79-9) 
para prestação de serviços. Após a explanação do 
Díretor-Executiv9, a matéria é aprovada pela unanimi
dade dos presentes. Nada mais havendo a tratar, o Se
nhor Presidente encerra a presente reunião, às 19:30 ho
ras. E, para constar, eu, Ana Maria Merlo Marengo, Se· 
cretária deste Conselho, lavrei a presente Ata que vai as
sinada pelo Senhor Presidente e demais membros do 
Conselho. Brasília, 15 de julho de 1985.- Senador Ene
~ãs Faria, Presidente do Conselho de Supervisão do PRO
DASEN- Lourival Zagonel dos Santos, Vice-Presidente 
- Jaime Luiz Colares, Conselheiro - Yamil e Sousa 
Dutra, Conselheiro - -WaldWin Bueno Netto, Diretor
Executivo do PRODASEN. 
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ANO :XI.- N• 127 CAPITAL FEDERAL SÁBADO, 5 DE OUTUBRO DE 1985. 

SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso. VII, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi

dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 99, DE 1985 

Suspende, por inconstitucionalidade, a execação de dispositivo da Lei n• 1.042, de 7 de dezembro de 1973, 
modificada pela Lei n• 1.166, de 16 de dezembro de 1977, ambas do Município de Ibitinga, Estado de São Paulo, e do 
artigo 4• do Decreto n• 634, de 5 de julho de 1978, que regulamentou as leis mencionadas. 

Artigo único. Nos termos do art. 42, inciso VII, da Constituição Federal, e face à decisão definitiva do Supremo Tri
bunal Federal, proferida na Sessão Plenãria de 9 de junho de 1982, nos autos do Recurso Extraordinãrio n• 96.344-8, do Estado 
de São Paulo, é suspensa a execução do artigo 161 e seus parãgrafos da Lei n• 1.042, de 7 de dezembro de 1973, alterada pela Lei 
n• 1.166, de 16 de dezembro de 1977, ambas do Município de Ibitinga, Estado de São Paulo, bem assim o_artigo 4• do Decreto n• 
634, de 5 de julho de 1978, do mesmo Município, que regulamentou os dispositivos legais em referência. 

Senado Federal, em 4 de outubro de 1985. - Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VII, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• -100, DE 1985 

Suspende a execução dos parágrafos 1• e 2• do artigo 4•, da Lei n• 999, de 13 de dezembro de 1977, do Mu
nicípio de .J unqueirópolis, Estado de São Paulo. • 

Artigo único. ~suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida 
em 18 de novembro de 1982, nos autos do Recurso Extraordinãrio n• 98.581-6, do Estado de São Paulo, a execução dos parãgra
fos I• e 2• do artigo 4•, da Lei n• 999, de 13 de dezembro de 1977, do Município de Junqueirópolis, daquele Estado. 

Senado Federal, em 4 de outubro de 1985. - Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VII, da Constituição, e eu, José Ffagelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 101, DE 1985 

Suspende a execução do artigo 2• da Lei n• 7.266, de 17 de outubro de 1973, do Estado do Rio de Janeiro. 

Artigo único. É suspensa, por inconS:titudonalidade, nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, 
proferida em 7 de junho de 1984; nos autos do Recurso Extraordinãrio n• 101.955-7, do Estado do Rio de Janeiro, a execução do 
artigo 2• da Lei n• 7 .266, de 17 de outubro de 1973, daquele Estado. 

Senado Federal, em 4 de outubro de 1985. - Senador José Fragelli, Presidente. 
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LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS 

Diretor·Geral do Senado Federal 

JOSÉ LUCENA DANTAS 

Diretor Executivo 

JOÃO MORAES DA SILVA 

Diretor Administrativo 

MÁRIO CÉSAR PINHEIRO MAIA 

Diretor Industrial 

PEDRO ALVES RIBEIRO 

Oiretor Adjunto 

1- ATA DA 191• SESSÃO, EM 4 DE OU-
TUBRO DE 1985 

LI -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Ofício do Sr. ]9-Secretário da Câmara dos 
Deputados 

Encaminhando autógrafo de projeto de lei sanciona
do: 

-Projeto de Lei da Câmara n"' 49/85 (n"' 
5.565/85, naquela Casa), que dispõe sobre vaniage~_ 
pecuniária, de caráter transitória, atribuída a Minis
tro de Estado e dá outras providências, 

1.2.2- Pareceres encaminhados à Mesa 

1.2.3- Requerimentos 
- Nl' 392/85, de autoria do Sr. Senador Jutahy 

Magalhães, solicitando informações ao Poder Ex.ecu:_ 
tivo, para instruir o Projeto de Lei nl' 6/85-CN. Defe
rido. 

- N~' 393/85, de autoria do Sr. Senador 1tan1ar 
Franco, solicitando a Convocação dos SrS. M1nisfrõi 
do Exército, da Marinha e da Aeronáutica-para pres
tarem esclarecimentos, exclusivamente, sobre as po
sições das_ respectivas pastas a -respeito da sujeição 
dos militares inativos ao Regulamento Disciplinar 
das Forças Armadas. 

1.2.4- Leitura de projetas 

-Projeto de Lei do Senado n~' 296/85, de autoria 
do Sr. Senador Nivaldo Machado, que assegura ao 
ex-combatente, contribuinte da Previdência Social, 
aposentadoria com Valor correspondente ao seu sa
lário. 

-Projeto de Lei do SenadQnl' 297/85, de autoria 
do Sr. Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dis
positivo à Lei n"' 5.108, de 21 de setembro de 1966 
(Código Nacional de Trânsíto), para o fim de deter
minar a inclusão de um representante da Associação 
Brasileira de Medicina de Tráfego no CONTRAN. 

1.2.5 - Comunicações 

Do Sr. Senador Carlos Lyra, que se ausentará do 
País. 

1.2.6- Oficio 

- N~' 9/85, do Sr. Senador Américo de_ Souza, 
Vice-Presidcnte, no exercício da Presidência, da Co
missão de Fiscalização e Controle, referente a instau
ração de fiscalização dos acos do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Ecunômico e. Social - BNDES. 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL 

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Impresso sob a responsabilidade da Mes_a do SenadO Federal 

ASSINATURAS 

Via Superfície: 

Semestre 

Ano 

Cr$ 3.000,00 

Cr$ 6.000,00 

Exemplar Avulso: Cr$ 50,00 

Titagem: 2.200 exemplares. 

SUMÁRIO 
1.2.7--:- Discursos do Expediente 

SENADOR ITAMAR FRANCO- Transmitindo 
à Casa as razões que induzíi-ã.ni S. Ex• a solicitar à'fe..... 
tirada de requerimento de convocação do Sr. Minis
tro Antônio Carlos Magalhães. 

SENADOR VIRGILJO TÁVORA, --como Líder 
- Consideraçõ'es sobre o acordo firmado entre as LiR 
de ranças da Atiança Democrática e a Frente Munici

- J?~"!?~.!Q!"~~-g~(QI!!!~_lributá~ia de __ çm~gêl!::-
- cia, ten_çlo em vista o posicionamento do Presidente 

JQsé Swn.ey sobce_Q_assuntQ_._ 

SENADOR MARCONDES GADELHA, como 
Líder --_Reparos ao discurso pronunciado pelo Se
nador Vi_rgflio Távora. Realização, no Senado Fe
.deral, de simpósio sobre "O Legislativo e o Orçamen
to". 

SENADOR HELIO GUEIROS, como Uder -
Considerações sobre os entendimentos havidos entre 
as lideranças partidárias e a Frente Municipalista, em. 
torno da Emenda Airton Sandoval. 

1.3- ORDEM DO DIA 

-Projeto de Lei da Câmara n~' 53/77 (n~' 227/75, 
na Casa de origem), que disp-õe sobre condições a ob
servar na renovação de contratos de atietas profissio
nais, e -dá oUtras pfovidências. Voiãçi() adiada por 
falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n"' 41/85 (n"' 
4.9-7.6/85, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que altera a estrutura da ca
tegoria funcional de _ _Geógrafo,A::Io Grupo-Outrãs 
Atividades de Nível Superio~, e dá outras providên
cias. Votação- adiada por falta de quorwn. 

-Projeto de Lei da Câmara n~' 56/85 (nl' 
4.975/85, na CaSa de origem), de inícíativa do Senhor 
Presidente da República, que altera a estrutura da ca
tegoria funcional de Sociólogo, do Grupo-Outras 
Ativida~~-de Nível Superior, e dã Outras providên
cias. Vota~ào adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara nl' 61/85 (n9 
4.985/85, na Casa: de origem), de-iniCiatíva do Seiihor 
Presidente da República, que fixa os valores de retri
buição das categorias funcionais de Zootecnista e Te
rapeuta Ocupacional, do Grupo-Outras Ativídades 
de Nível Superior a que se refere a Lei n~' 6.550, de 5 
de julho de 1978, e dá outras providências. Votaçio 
adiada por falta de quorum. 

.....,_Projeto de Resolução n~' 100/85, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Joviânia (GO), a elevar em 
Çr$ 33.712.590 (trinta e três milhões, setecentos e 
do_Ll! mil quinhentos e noventa cruzeiros), o montanR 

te de sua dívida consolidada. Votação adiada por fal
ta de quorwn. 

-Projeto de Resolução n~' lOI/85, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Aurora do Norte (GO), a 
elevar em Crl141.371.509 (cento e quarenta e um mi
lhões, treze-ntos e setenta e um mil, quinhentos e nove 
cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. 
Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Resolução n~' 102/85, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Piracicaba (SP) a elevar em 
Cr.$.10.720.200~000 (dez bilhões, setecentos e vinte 
milhões, duzentos mil cruzeiros), o montante de sua 
dívida consolidada. Votaçlo adiada por falta de quo
rum. 

-Projeto de Resolução nl' 103/85, que autorizn a 
Prefeitura Municipal de L ages (SC) a elevar em Cr$ 
116.937.338 (cento e _dezesseis milhões, novecentos e 
trinta e sete mil, trezentos e trinta e oito cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada. Votação adiada 
por falta de quorum. 

-Projeto de -Resolução nl' 104/85, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Araras (SP), a elevar em Cr~ 
7.95~.802~0_00 (sete bilhões, novecentos e cinqUenta e 
dois milhões, oitocentos e dois mif cruzeiros), o mon
t~nte de sua dívida consolidada. Votaçio adiada por 
falta de quorwn. 

-Projeto de Resolução n"' 106/85, que autoriza a 
Prefeitur-d Municipal deArenãpolis (MT) a elevarem 
Crl897:577.690 (Oitocentos e noventa e sete milhões, 
quinhentos e setenta e sete mil, seiscentos e noventa 
cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. 
Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n~' 267/83, que dispõe 
sobre a não aplicação dos regulamentos disciplinares 
das Forças Armadas aos casos que especifica. Vo
tação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado nQ 95/82, que veda a 
fabricação de vefculos automotores de passageiros, 
com potência superior a 180 HP, que não sejam para 
consumo à âlcool, e dâ outras providências. Aprova
do em 21' turno. A Comissão de Redação. 

1.3.1 -Comunicação da Presidência 
Inexistência de quorum para o prosseguimento da 

sessão. 
1.3.2- Designação da Ordem do Dia da próxima 

sessão. 
1.4- ENCERRAMENTO 

2- MESA DIRETORA 

3- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTI
DOS 

4- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PER
MANENTES 
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Ata da 191 ~ Sessão, em 4 de outubro de 1985 
3f Sessão Legislativa Ordinária,da 47' Legislatura 

Presídência do Sr. José Fragelli 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRE-
SENTES dS SRS. SENADORES: . 

Má rio Maia- Fábio Lucena- Raimundo 
P'.uente--Aioysio Chaves- Gabriel Hermes-:- _Hélio 
Gueiros - Alexandre Costa--Ãinerico de SÕ uza - · 
Helvídio Nunes- José Lins- Virgflio Tá vaia
Moacyr Duarte- Martins Filho-:- Hurnb~rto 
Lucena- Nivaldo Machado- Lo manto Júnior
Nelson Carneiro- Itaffiar Franco ..:::--Benedito 
Ferreira- Josê fragelli- Oc_fávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento âe 20 Srs. Ben:ãdoreS:Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteçào de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. ]~'-Secretário irã·proceder à leitura do Expedienw 

te. 
É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFICIO 

Do Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados 

N9 613(85, de 3 do corrente, enCaminha.J!do ~utógrafo 
do Projeto de Lei da Câmara n~'49, de 1985 (n9 5 .. 565J85, 
naquela Casa), que dispõe sobre vantagem pecuniâria, 
de caráter transitório, atribuída a Ministro de Estado e 
dá outras providências. --

(Projeto que se transformou na Lei n~' 7.374, de 30 de 
setembro de 1985.) 

PARECERES 

PARECER 
N• 787, de 1985 

Da Comissão de Educação e Cultura, sobre o Pro
jeto de Lei da Câmara pQ 39, de 1985 (nl' 4.307w8, de 
1984, na Casa de origem), que "denomina Presidente 
Juscelino Kubitschek" a Escola Agrotémlca Federal 
de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul". 

Relator: Senador Octavio Cardoso 

O Projeto de Lei 111139, de 198_5 (n~'4.307wB, na Câmara 
dos Deputados), de autoria do ilustre Deputado Paulo 
Mincarone, visa a denominar .. Presidente Juscelino Ku
bitschek" a Escola Agrotécnica de Bento Gonçalves, no 
Rio Grande do Sul. 

Em sua -ju-stificaÇão, o Autor rememora que esta insti
tuição de ensino, outrora denominada Escola Vinticultu
ra e Enologia de Bento Gonçalves, foi criada por lei de 
iniciativa do Presidente Juscelino Kubitschek, a cuja 
compreensão, descortínio e visã-o de estadista deve~se o 
empreendimento que contribuiu, dCJ:isivamente, para as
segurar mão-de-obra especializada à florescente indús
tria vitivinícola do País. Releva ainda o Autor a justeza 
do reconhecimento de gratidão dos gaúchos daquela re
gião ao grande brasileiro. 

Os motivos alegados pelo ilustre Deputado Paulo 
Mincarone para fundamentar sua proposição merecem 
por parte desta Comissão de Educação e Cultura a me
lhor acolhida, uma vez que contribuirã para perpetuar a 
memória do insigne Presidente. 

~ o parecer pela aprovação. 
Sala das Comissões, em 3 de outubro de 1985. -

Aberbal Jurema, Presidente- Octavio Cardoso, Relator 
- Nivaldo Macbado --Álvaro Dias- Henrique Santfllo. 

PARECERES_ 
N•s 788 , 7.89 e 790, de 1985 

PARECER N• 788, de 1985 

D~ Comissiio de Economia, sobre a MenSagem n'i' 
28, de 1985 (n9 037 j8S, na origem), do Senhor Presi

-~- dente da República, submetendo à aprovação do Se-
nado Federal proposta para que seja autorizada a 

- - --- Prefeitura MunidpaJ de Munlz Freire (ES) a contra~ 
tar operação de crédito no valor de Cr$ 30 .. 769.788 
(trinta milhões, setecentos e sessenta e nove mil, sete
centos e oitenta e oit? cruzeiros). 

Relator: Senador Carlos Lyra 

Com a Mensagem -n~~ 28/85, o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado_ Federal 
pleito da Prefeitura Municipal de Muniz Freire (ES) que 
objetiva contratar junto à Caixa Econômica Federal, 
esta na qualidade de g_estora do Fundo de Apoio do De
senvolvimento Social - FAS, a seguinte operação de 
crédito: 

A- Valor: Cri 30.769.788 (correspondente a 
2.321,43 ORTN de Cr$ 13.254,67 em julhof84); 

B ~Prazos: 
I -de carência: 1 ano; 

· 2~de amortização: 4 anos; 
C- Encargos: 
1 -juros de 6% a.a., pagáveis trimestralmente; 
correção monetária: 70% do índice de variação 

das ORTN; 
D- Garantia: vinculação de quotas do Fundo 

de Participação dos Municípios- (FPM); 
E- Destinação dos recursos: Aquisição de cami

nhão basculante. 

O Consel&o MOríetário Nacional prOnUDcioU:-se pelo 
encaminhamento do pedido, nos termos do parecer do 
Banco Central do Brasil favorãveJ à operação, baseado 
na capacidade de endividamento do Município, ante os 
parâmetros fixªdos pelos itens I, ll e III do art. 2~'da ReM 
solução n~' 62/75, e_na anãlise das finanças municipais 
cuja margem de poupança _real se m_ostra superior ~os 
dispêndios que a dívida ConsOlidada interna apresentará 
após a efetivação- do empréstimo pretendido. 

A Secretaria de Planejamento da Presidência da Re
póbiíca informoU mida- ter a opol quanto à realização do 
empréstimo que a Caixa Econômica Federal considera 
viã v e!, técnica, econômica e financeiramente. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da mensa
gem, nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N' III, DE t985 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Munlz Freire 
(ES) a elevar em Cr$ 30.769.788 (trinta mflhões, se

---tecentos e sessenta e D5Jve_10il, se~eçentos __ e oitenta e 
oito Cruzeiros) o montãnte de sua dívida consolidada 
interna. 

O senado -Federal resolve: 

ArL_ l~' É a Prefeitura Municipal de Muniz Freire, 
Estado do Espírito Santo, nos termos do art. 211 da Reso
lução n'i' 93, de onze de outubro de mil novecentos e se
tenta e seis, do Senado Federal, autorizada a elevar o 
montante de sua dívida consolidada interna em CrS 
30.769.788 (trinta riiífhôes, seieceritos e sessenta e nove 
mil, setecentos e oitenta e oito cruzeiros) correspondente 
a 2.321,43 ORTN de Çr$ 13.254,67 vigente emjulhof84, 
a- fim de que possa contratar uma operação de crédito de 
igual valor, junto_ à Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi-

mente Social - F AS, destinado à aquisição de cami
nhão basculante, obedecidas as_condições admitidas pelo 
Banco Central do_ Brasil, no respectivo processo. 

Art. 211 __ Esta resolução ~p!ra em vigor na data d~ sua 
publicação. o o- -

Sala das ComisSões, em 26 de setembro de 198-5~-ÁI
varo Dias, Presidente em exercício- Carlos Lyra, Rela
tor- Virgílio Távora- Alexandre Costa- José Lins
Gabriel Herntes - Severo Gomes. 

PARECERES N•S 789 E 790, DE 198S 

Sobre o Projeto de Resolução n~'lll, de 1985, da 
Comissão de Economia, que "autoriza a Prefeitura 
Municipal de_ Munlz Fr~jre (ES) a t!lev•r _em Cr$ 
30.769 .. 788 (trinta milhões, setecentos e sessenta e 
nov~ mil, setecentos e oitenta e oito cruzeiros), o 
montante de sua dívida consolidada". 

PARECER N•789, DE 1985 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador José Ignácio Ferreira 

O presente projetO de resolução, da Comissão de Eco
nomia do Senado Federal, como conclusão de seu pare
cer sobre a Mensagem n9 28/85, do Senhor Presidente da 
República, autoriza a Prefeitura Municipal de Muniz 
Freire (ES), a contratar uma operação de crédito, nova
lor de CrS 30.769.788 (trinta milhões, setecentos e sessen
ta e nove mil, setecentos e oitenta e oito cruzeiros),junto 
à Caixa Êconômica Federal, destinada a financiar a 
aquisiÇão de um caminhão basculante. 

O pedido foi formulado nos termos do preceituado no 
art. 2Q da Resolução n'~'93, de 11-10-76, do Senado Fede
ral, implicando, por conseguinte, a não observância dos 
limites fix_~dos pela Resolução n~' 62/15, tambêm do Se-
nado Federal, visto que os recursos a serem repassados 
provêm do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
-FAS. 

O processo está instruído com todos os documentos 
que o habil_!t~m a conhecer perfeitamente a operação, os 
recursos para satisfazer os compromissos e a sua finali
dade, bem coroo a Lei Municipal n'i' 981, de 13-3-84. au
torizadora do pleito sob exame. 

Ante o exposto, verifica-se que a proposição foi elabo
rada consoante as prescrições legais e regimentais aplicãw 
veis à espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminha
mento favorável, no que tange aos aspectos de constituw 
cionalidade, juridicidade e têcnica legislativa. 

Sala das Comissões, em 2 de outubro de 1985. -
Helvidio Nunes, Presidente eventual- José Ignácio Fer~ · 
reira, Relator - Odaclr Soares - Hélio Guelros - Ni
valdo Macbado- Américo de Souza- Nelson Carneiro 
- Martins Filho. 

PARECER N• 790, DE 1985 
Da Comissão de Municípios 

Relator: Senador José Ignáclo Ferreira 

O presente projeto de resolução de autoria da Comis
sã.o de Economia do Senado Federal, como conclusã.o de 
seu -parecer sobre a Mensagem n~' 028(85, do Senhor Pre
sidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de 
Muniz Freire (ES) a contratar uma operaÇão de crêdito 
no valor de CrS 30.769.788 (trinta milhões, setecentos e 
sessenta e nove mil, sitecentos e oitenta e oito cruzeiros), 
junto ~ Caixa Econômíca Federal, destinada a financiar 
a aquisição dC um caminhão basculante. 

A matéria foi detidamente examinada pela Comissão 
de EConomia, que concluiu· pelo presente" diploma legal, 
uma vez que .. a operação sob exame ê viável técnica, 
econômica e 'financeiramente". 
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A Comissão de Con.stH_uição e Justiça pronunciou-se 
pelo encamjnhamento favorável, no que tange aos aspec
tos de constitucionalidade, juridicidade e téc.nica leg!~l~.:-. __ 
ti v a, 

No âmbito da competência desta Comissão, opinamos 
pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto pela 
ComisSão de Economia da Casa, visto que a operação de 
crédito a ser autorizada propiciará beneficias para o mu
nicípio efu questão. - -

E o parecer. 
Sala das Comissões, em 3 de outubro de 1985.- ~el

son Carneiro, Presidente eventual-José lgnício Ferrei
ra, Relator - Alfredo Campos -.:..__Benedito Ferreira -
Hélio Gueiros - Martins Filho - Marcelo Miranda -
Américo de Souza - Roberto WypydJ. 

PARECERES 
N•s 791, 792 e 793, de 1985 

PARECER N• 791, DE 1985 

Da Comissio de Economia, sobre a Mensagem n' 
258, de 1984 (n9 502/84, na origem), do Senhor Pre
sidente da República., submetendo i aprouçilo do Se-
nad~ Federal proposta para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de Aparecida do Taboado 
(MS), a contratar operaçio de crédito no valor de 
Cr$ 1:51.058.702 (cento e cinqUenta e um mUhões, 
cinqUenta e oito mil, setecentos e dols cruzeiros). 

Re~ator: Senador José Lins 

Com a Mensagem n"' 258/84, o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado. Federal 
pleito da Prefeitura Municipal de Aparecida do Taboado 
(MS), que objetiva contratar junto à Caixa Ecpnômic~_ 
Federal, esta na_ qualidade de gestora_ do FundÓ de 
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, operação de 
crédito no valor de Cr$ 151.058.702 (centº e cinqQentae 
um milhões, cinqUenta e oito mil, setecentos e dois ci-U---: 
zeiros). _ _ _ 

O Conselho Monetário Nacional pronunciou~se pelo 
encaminhamento do_ pedido, nos termos do parecer do 
Banco Central do Brasí{ (D.çpartamentç_ de Operações 
com Títulos e Valores Mobiliários), segundo Q qua_l, 
após a realização da operação em causa, a dívida conso
lidada interna do Muniqfp-io penpanecerá conti~ano~ l_i. 
mites de que trata o art. 29 da Resolução n"' 62/7.S;,par
cíalmente modificado pelo art.l"' da, Resolução n9 93/76, 
ambas do Senado Fec;leral. 

Deste modo, concluímos pelo acolhimento da mensa
gem, nos termos do seguinte: 

PKOJETO DE RESOLUÇÃO N• 112, DE 1985 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Aparecida do 
"Taboado (MS), a elevar em Cri 151.058.702 (cento e 
cinqüenta e um milhões, cinqUenta e oito mil, setecen
tos e dois cruzeiros), o montante de sua dfvfda conso
lidada interna. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1"' E a Prefeitura Municipal de ~parecida do 
Taboado. Mato Gro~so do Sul, nos termoS do art. 29 da 
Ke!)oluçáo n9 93, de 1 Cde ouiUOro de 1976, do SenadO 
Federal, autorizada a elevar o montante de sua dívida 
consolidada _interna em Cr$ 151.058.702 (cento e cin
qUenta e um milhões, cinqUenta e oito mil, setecentos e· 
dois cruzeiroS), co·rrespondente a 11.39-6,64 ORTN de 
Cr$ 13.254,67. vigente em julho/84, a fim de_ ~ue pos~a 
contratar uma operação de crê: dito de iguaJ valor junto 'à 
Caixa Econômica Federal, esta_na qualidade de gestora 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Socia,l- FAS, 
destinado à implantação de guias e sarjetas, no Municí
pio, obedeçid.as as çondições admitidas pelo Banco Cen
tral do Brasil no respectivo processo. 

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

:sala das Comissões, em 28_dejunho de 1985. -Joíl«;~ 
Castelo, Presidente - Josê Uns, Relator - Henrique 
Santillo - l.enoir Vargas ---: Fábio ~cena ~ M'rio 
Mala - -Cid Sampaio - -Alexandre Costa. 

PARECERES N•S 792 E 793, DE 1985 

Sobre o Projeto de Resoluçio n"' 112, de 1985, da 
Gomissio_ ~e ~ooomia, que "autoriza a Prefeitura 

~Municipal de -Aparccidã do Taboado (MS) a. elevar 
em Cr$ 151.058.702 (cento e clnqüenta e um milhões, 
cinqiieota e oito mil e setecentos e dofs cruzeiros), o 
montante de sua dívida comolldada ". 

-: PÀRECERN' 792, DE 1985 
!>A ~omissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Martins Filho 

O presente projeto de resolução, da Comissão de Eco~ 
nomia do Senado Federal, cow.o conclusão do seu pare-. 
Cer -sobre a Mensagem n"' /85. do Senhor Presid_ente 
da República, autoriza a Prefeitura Municipal de Apare
cida do Taboado (MS) a contratar uma operação de crê~ 
dito no valor de Cr$ 151.058.702 _(~entoe cinqiienta e um 
milhões, cinqUenta e oito mil e setecentos e dois cruzei~ 
ros), junto à Caixa Econômica Federal, destinada a fi~ 
nanciar a implantação de guias e sarjetas, naquele mu~ 
nicípío. 

O pedido foi formulado nos termos do preceituado no 
-a-rt. 2"' da Resolução n"' 93, de 11-10-76, do Senado Fede-. 

ral, implicando, por conseguinte, a não~observância dos 
limites fixados pela Resolução n"' 62/75, também do Se~ 
nado Federal, visto que os recursos a serem repassados 
provêm do Fundo de Apoio do Desenvolvimento Social 
-FAS. 

O processo estã instruído com todos os documentos 
que o habilitam a conhecer perfeitamente a operação, os 
recursos para satisfaZer os compromiSsOs e a sua finali
dade, bem como a Lei Municipal n"' 321, de 9-1-83, auto
-rizadora do pleito sob ~ame. 

-~- Ante o exp.osto, verifica-se que a proposição foi elabo-
rada consoante em prescrições legais e regimentais apli

-cáveis à espécie, merecendo, por isso, o nosso encami-
-nhamento favorável, no que tangé aos aspectos de cons-

tituciQnalid~d~ juridicidade e técni9a l.;::gislativa. 
"-Sa1a~clasComissÕes,e~ Üdesêtêffibrode ·1985.-Nl~ -
valdo Ma_ç~!l4_o, President~ _em exercício - Mardns Fi
lho, Re{ator --Juta&Y-MãgaJhães- Nelson Carneiro
Hélio Gueiros - Luiz Cavalcante - Lenolr Varga.s -
Ade~bal ~~rema. 

.-PARECER N• 793, DE 1985 

Da Comissão de Municipios 

__ lteh\tgr.; Se..nª!Jº-r -~lf.r~_o Ça_mpos 

-Sob exame o Projeto de Resolução n9, de 1985, de 
autor1a da Comissão de Economia do Senado Federal, 
que objetiva autorizar a Prefe_itura Municipal de Apare
cida do Taboado (MS) a contratar operação de crédito, 
no valor de Cr$ 151.058.702 (cento e cinqUenta e um mi
lhões, cinqUenta e oito _mil, setecentos e dois ~ruzeiros), 
destinada a financiar a implantação de guias e sarjetas, 
naquele Município-. 

A m?-téria loi apre.ciada pela Co.missão de Economia, 
no que diz respeito aos aspectos financeiros, que con
cluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista a prio
ridade do programa a ser custeado pelo empréstimo e a 
~;capacidade de pagamento do solicitante. 

A Comissão de Constituição e Justiça promincioú-se 
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos· aspec
tos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla
tiva. 

Nos a~pectos que compete a esta Comissão, opinamos 
pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto pela 
Cõfifissão~de Economia, tendo em vista a situação finan
eerrá-aUlúVa que" defronta a maioria dos municípios bra
sileirOs, em face da concentração das receitas tributárias 
a níVel da União, e ser o instituto do endividamento o ú
nico mecailism."o que dispõe para implementar os seus 
programas de trabalho. 
-~ala das ComisSõeS, em 1 de outubro, de 1985.- Nel

son __ Qtrneiro, Presidente eventual - -Alfredo Campos, 
Relator - Beiiecnto Ferreira - Hélio Guelras ~-José Ig
nácio Ferreira - Martins FUho - Marcelo Miranda -
Aniéricl:ii:IEi Souza --Roberto Wypych. 

Outubro de 1985 

PARECERES 
N•s 794, 795 e 796, de 1985 

PARECER N• 794, DE 1985 

Da Comissão de Economia, sOO:re a Mensagem n9 
149, de 1985 (n"' 347/85, na origem), do Senhor Pre
sidente da República, submetendo l aprovação do Se
nado Federal proposta para que seja autorizada a 
PreFeitura Municipal de Várzea Grande (MT) a con
tratar operaçio de crédito no valor de CrS 
2.721.810.643 (dois bilhões, setecentos e vinte e um 
milhões, oitocentos e dez mil, seiscentos e qllarenta e 
três cruzeiros). 

Relator: Senador Alexandre Costa 

Com a Mensagem n<1 149j85, o Senhor Presidente é:ia 
República submete à deliberação do Senado Federal 

-pleito da Prefeitura Municipal de Vãrzea Grande (MT), 
que objetiva contratar junte à Caixa Econômica Federal, 
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao De
senvolvimento SoCial, - FAS, _a, Seguinte operação de 
créd~to: 

Çarac:terísticas da operação 
A.:...,., Valor: Cr$ 2.721.810.643 (correspondente 

a 111.403,24 ORTN de CrS 24.432,06, em jan/85); 

B-Prazos: 
I -de carência: 3 anos; 
2- de amortização: 10 anos; 
C -l:ncargos: 
1 -juros: 6% a.a.; 
2- correção monetária: 70% do índice de va

ri_açào das ORTN; 
D - Garantia: vinculação de cotas-partes do 

Imposto sobre Ciiculação de Mercadoria (ICM); 
E- Destinação dos recursos: implantação cio 

Hospital Geral, 

O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo 
encaminhamento do pedido, nos termos do parecer do 

· Banco Central do Brasil que, analisando as finançaS mu
nicipais, constatou que a margem. de poupança real da~ 
quela Prefeitura, da ordem de Cr$ 5.847.269, mostra-se 
bastante superior aos dispêndios que a sua dívida conso
lidada interna apresenta rã após a efetivação do empréstl· 
mo pretendido, e concluiu que a assunção do compro
misso não deverá trazer àquela Entidade maiores pres
Sões na execução orçamentária de seus futuros exercí
cios. 

A Secretaria de Planejamento da Presidência da Re
pública (SEPLAN/SAREM), informou nada ter a opor 
quanto à realização do empréstimo que a Caixa Econó
mica: Federal considera viável técnica, econômica e fi~ 
nanceiramente. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da mensa-
gem, nos termos do seguinte: -

PROJETODE:RESOLUÇAO N• 113, DE 1985 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Várzea Gran
de (MT) a _elevar em Cr$ 2.721.810.643 (dois bilhões, 
setecentos e vinte e um milhões, oitocentos e dez mh e 
seiscentos e quarenta e três cruzeiros), o montante de 
sua dívida consoJidada interna. 

O Senado Federal resolve; 

Art. l 9 Ê a Prefeitura Municipal de Várzea Grande~ 
Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 2"' da ResQ: 
Jução n"' 93, de 1 t de outubro de 1976, do Senado Fede
ral, autorizada a elevar o montante de sua díVida conso
lidada interna_ em Çr$ 2.721.810,643 (dois bilhões, sete~ 
centos e vihte e um milhões, oitocentos e dez mil e seis~ 
centp~ -~ _ q~_arenta e_ -três cruzeiros), correspondente a 
I t 1.403,24~URTN de Crs 24.432,06, vigente Cm janei
roj85, a fim de que possa contratar. uma operação de 
crêdito de igual valor junto à Caixa Econômica Federal, 
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao De
senvolvimento Social- FAS, destinado à implantação 
do Hospital Geral do Município, obedecidas as conR 
dições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no res
pectivo processo. 
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Art. 21' Esta resolução entra em vigor na--data de sua 
publicação... 

Sala das Comissões, em 26 de setembro de 1985,-.Ál
varo Dias, Presidente em exercício - Alexandre Costa, 
Relator- José Lins- Carlos lyra- Virgflio Távora 
- Gabriel Hermes - Severo Gomes. 

PARECERES N•S 795 E 796, DE 1985 

Sobre o Projeto de Resolução n"' 113, de 1985, da 
Comissão de Economia, que "autoriza a Prefeitura 
Municipal de Várzea Grande (MT) a elevar em CrS 
2.721.810.643 (dois bilhões, setecentos e vinte e um 
milhões, oitocentos e dez mil, seiscentos e quarenta e 
três cruzeiros) o montante de sua dívida consolida
da". 

PARECER N• 795, DE 1985 
Da Comissão de Educação e Cultura 

Relator: Senador Martins Filho 

O presente projetO de resolução. da Comissão de Eco
nomia do Senado Federal, como ctmclusão de seu pare
cer sobre a Mensagem n<1 149/85, do Senhor Presidente 
da República, autoriza a Prefeitura Municipal de Várzea 
Grande (MT) a contratar uma operação de crêdito, no 
valor de Cr$ 2.721.810.643 (dois bilhões, setecentos e 
vinte e um nlilhões, oitocentos e dez míl, seiscentos e 
quarenta e três cruzeiros) ju-rifo à Caixa EConôinic3. Fe~ 
dera!, destinada a financiar a·lffiplantação d_o Hospital 
Geral. 

O pedido foi formuladO nos termos do preceituado no 
art. 2'1 da Resolução n<1 93, de 11-10-76, do Senado Fede
ral, implicando, por conseguinte, a não observância dos 
limites fixados pela Resolução n.,.. 62/75, também do Se
nado Federal, visto que os_ recursos a serem repassados 
provêm do Fundo de A paio ao Desenvolvmento Social 
- FAS. .. 

O processo está instruídõ-Ccirii.-todos os documentos 
que o habilitam a conhecer perfeitamente a operação, os 
recursos para satisfazer os compromissos e a suã finali
dade, bem como a Lei Municipal n9 784, de24-5-84 auto
rizadora do pleito sob exame. 
· Ante o exposto, verifica-se que a proposição foi elabo
rada consoante as prescrições legais e regimentais aplicá
veis à espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminha
mento favorável, no que tange aos aspectos de constitu
ciOnalidade, juridicidade_<: técnica legislatlva. 

Sala das Comissões, enl 2 de outubro de 1985.- José 
lgnácio Ferreira, Presidente- Martins Filho, Relator
Nelson Carneiro - Henrique Santillo - Raimundo PaM 
rente- Américo de Souza- Nivaldo Machado- Aderbal 
Jurema- Hélio Gueiros- Odacir Soares. 

PARECER N• 796, DE 1985 
Da COmissão de Municípios 

Relator: Senador Alfredo Campos 

O presente projeto de resolução, apresentado pela Co
missão de Economia do Senado Federal, como conclu
são de seu parecer sobre a Mensagem n9 149/85, do Se
nhor Presidente da -Re-púólica; aiitOrf.ia ã PI-éídtura "Mu~
nicipal de Vã-rzea-Gran'de (MT) a cOntratar uma ope
ração de crêdito, nO valor de Cr$ 2.721.810.643 (dois bi
lhões, setecentos e vinte e _um niilhõcs, oitocentos e dez 
mil, seiscentOs e quarenta e tr-ês áUzélrosfjuiitOà~Caíxâ-~~-
Econômica Federal, destinada a financiar -a implantação 
do Hospilal Gf:iaC --

A proposição mereceu a acolhida da douta Coniissã.o 
de ConstituiÇãõ e Justiça, que a entendeu coti.fOfme os 
cânones legais pertinentes ao assunto. 

Nos aspectos que competem a este OrgãOíécníCO-e:ii:ã~ 
minar, entendemos que o pleito deva ser atendido nos 
termos do proposto pela ComiSsão de Ecoriomía da Ca~
sa, visto que a operação de crédito aser.autarizada, pro
piciará, ao município, relevantes serviços de interesse so
cial. 

Ante o exposto, somos pela aprovação do projeto. 
Sala das_Comissões, em J de outubro de 1985, - Nel

son Carneiro, Presidente eventUal - Alfredo CampoS; 
Relator- Benedito Ferreira- Hélio Gueiros- José lgM 
nácio Ferreira - Martins Filho - Marcelo Miranda -
Américo de Souza ~ Roberto Wypych. 

PARECERES 
N•s 797, 798 e 799, de 1985 

PARECER N• 797, DE 1985 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9 
185, de 1985 (n.,.. 401/85, na origem) do Senhor Presi
dente da República, submetendo à aprovação do Se
nado Federal proposta para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de Rondonópolis (MT) a con
tratar operação de crédito no valor de Cr$ 
7.518.456.912 (sete bilhões, quinhentos e dezoito miM 
lhões, quatrocentos e cinqüenta e seis mil, novecentos 
e doze cruzeiros). 

Relator: Senador Mário Maia 

Com a Mensagem n<1 185/85, o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado Federal 
pleito da Prefeitura Municipal-ôe Rondonópolis (MT) 
que objCtiva con"trafar junto ã Caixa Econômica Federal, 
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao De
senvolvfmento SodaC- -FAS. a seguinte operação de 
éi-édiici: ' 

CaracterístiCas da: ~peração: 

A- Valor: 7.518.456.912 (correspondente a 
247.998,27 O RTN de CrS 30.316,57, em março f85); 

B- Prazos: 
I -de carência: J anos; 
2- de_ amortização: I 2 anos; 
C- EnCârgoS: 
I- juros:_ 6% a.a.; 
2- Correção monetãria: 80% do fndice de va~ 

riação das O R TN; 
D- Garantia: vinculação de cotas-partes do Im

posto sobre Circulação de Mercadorias- ICM; 
E - Destinação dos recursos: implantação de 

galerias de águas pluviais, meios~fios e sarjetas. 

O Conselho Monetário Nacional pronundou-se pelo 
encaminhamento do pedido, nos termos do parecer do 
Banco Central do Brasil que, analisando as finanças mu
nicipais, constatou" q-ue a-margem de põupanÇa--real do 
MunicípiO, da ordem de Cr$ 11.053,6 milhões, mostra-se 
b'!s~ante superiO-r :lOs dispêndios que a sua dívida conso
Iid8.da interna a-presentará ap_Ós a efetivãção_ do emprésti
mo- pretendido e concluiu que a assunçã.o do compromis
so não deverá trazer àquela entidade maiores pressões na 
execm;ào--urça:mentária de seus futurOs exercícios. 

A Secretaria de Planejamento da Presidência da l{e
pUbi!ca- (SEt,LAN/SAREM) frifOrmou nadã tira-OPor 
quanto à realização do emprésüinci,- que_a-CaiX-a-Econô· 
mica Federal considera viável técnica, econômica e fi
nanceiramente. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da mensa
gem, no~--~erm_o~ do_s_eguin~e: 

PROJETO ·o E RESO(UÇÃO 
No 114, DE 1985 

Autoriza a Prefeitur~ Municipal de Rondonópolls 
(MT) a elevar erit Cr$~7.S18A56.912 (sete bilhões, 
quinhentos e dezoito milhões, quatrocentos e cinqüen

- _ta_~s_eis mil, novecentos e doze cruzeiros) o montante 
-=-- de sua dívida consolidada interna. 

-0 -senado Federal resolvi:-: 
Art. 19 __ E a Prefei~uraMuiiiCiPà.l de-R.OiúJo·n-ópO!is, 

ESúidõ de Mato-GI-oSSo,- riõs túnlos do art: 29 da Reso
luÇão-on9 93, de 0-riZCdC-OutubrO d-e ffiü rloVecCiitoS e se
tenta e seis, do Senado Federal; aUtõi-ii:"àdii- á. -eieva'r o 
montante de sua divida consolidada interna, em Cr$ 
1518.456.912 (sete bilhões, qUinhentos e dezoito mi
lhões, quatrocentos e cinqüenta e seis mil, novecentos e 
doze cruzeiros) correpondentes a 247.998,27 ORTN de 
Cr$ 30.316,57, vigcnt~rem-màréo/85-, a -fim ·ae qu-e -possa 
coo~ratar uma operação de_f::rédito de igual valor junto à 
Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, 
destinado à implantação de galerias de águas pluviais, 
meios-fios e s:irjeias, obedecidas as condições admitidas 
pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Sábado 5 384~ 

Art. ~9 Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala das Comissões, em 19 de setembro, de l985.SeVe
ro Gomes, Presidente eventual - Mário Maia, Relator 
- Lenoir Vargas- José Lins ~Américo de Souza
Fábio Lucena. 

PARECERES N•s. 798 E 799, DE 1985 

Sobre o Projeto de Resolução n9 114, de 1985, da 
Comissão de Economia, que "autoriza a Prefeitura 
Municipal de Rondonópolis (MT) a elevar em Cr$ 
7.518.456.912 (sete bilhões, quinhentos e dezoito mi
lhões, quatrocentos e cinqüenta e seis mil, novecentos 
e doze cruzeiros) o montante de sua dívida consolidaM 
da". 

PARECER N• 798, DE 1985 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Roberto Campos 

O -presente projeto de resolução, da Comissão de Eco
nomia do Senado Fc;deral, como conclusão de seu pare
Cer sobrç a Mensagem n<;> 18~/85, do Senhor Presidente 
da República, autoriza a Prefeitura Municipal de Ron
donópolis (Mn a contratar uma operação de crédito no 
valor de Cr$ 7.518-.456.912 (sete bilhões, quinhentos e 
dezoito milhões, quatrocentos e cinqUenta e seis mil, no
vecentos e doze cruzeiros) junto à Caixa Econ~mic~ Fe
deral. destinada a financiar- a- implantação de galerias 
pluviais, meios-fi_qs e sarjetas, no município. 

O pedido foí formulado nos termos do preceituado no 
art. 29 da Resolução n9 93, de li- t0-76, do Senado Fede
ral, implicando, por conseguinte, a não observância dos 
limites frxados pela Resolução n9 62/75, também do Se
nado Federal, visto que os recursos a serem repassados 
provêm do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
- FAS. 

O processo estã instruído com todo_s os documentos 
que o habilitam a conhecer perfeitamente a operã.ção, os 
recursos para satisfazer os compromissos e a sua finali
d3de, bem como a Lei Municipal n9 549, de 28~12-77, au
torizadora do pleito sob exame. 

Ante o exposto, verifiCa~se que a proposição foi" elabo
rada consoante as prescrições legais e regimentais aplicá
veis à espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminha
mento favorável, no que tange aos _aspectos de constitu
cionalidade, juddicida,de e_têcnica legislativa. 

Sala das Comis_sões, em 3 de outubro de 1985. -José 
lgnácio Ferreira, Presidente- Roberto Campos, Relator 
- Nivaldo Machado - Martins Filho - Hélio Cueiros 
~ Octavio Çardoso - Henrique Santillo- Jutahy Ma
galhães. 

PARECER N• 799, DE 1985 
Da C-omissão de Municípios 

Relator: Senador Alfredo Campos 

O p~esente projeto c!e r~olução, <Ja (:_omiSsão de Eco
nomia do S~nado Federal, como concli!~~o_ de seu par~ 
~r -~9bre a M~n~§l.ge~ 99 185/85! 49 $çn~or Presíden_te 
da República, autoriza a Prefeitura- MtiníciPSJ de -Ron
donópolis (MT) a contratar uma operação de crêdito no 
valor de Cr$ 7.518.456.912 (s_ete_ bilhões, quinhentoS e 
dezoito milhões, quatrocentos e cínqiienta e seis mil, no
vecentOs c doze cruzeiros) junto ·à Caixa Econômica Fe
deral, <!_~tinad~ __ <~:_fi·n_an<iªr a impi!J_IJ.taç_ão de galerias 
pluviais, _!Deios~ti_~_s e sarJeta~, no m!lnicfpio . 
. A matéria foi ap·reciãda Pela Comissão de Economia~ 

no qu~ _di? respeito aos aspectos financeiros, que con
cluiu pelo presente diploma legal, tendo_ em vista a prio
ridad~ do programa a ser custeado pelo emprêstimo e a 
capacidade de pagamento do solicitante. 

'A Comissão de ConstitUiÇão e Justiça pronunciou-se 
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos aspec
tos de constitucionalidade, juridicidade e_ têcnic·a-·leglsla
tiva. 

Nos as}?_çctos que CQmpete a esta Comissão, opinamos 
pelo ac_olhímento do pleito, nos termos do proposto pela 
Comissão de Economia, tendo em vista a situação finan
ceini aflitiva que defronta a maioria dos municfpios bra
sileiros, em face da concentração da~ receitas tribUtárias 
a nível dã União, e ser o instituto do endividamento o ú-
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nico mecanismo que dispõe para implementar os seus 
programas de trabalho. 

Sala das Cqmissões, em 3 de o_utubro d~l985.- Nel
son Carneiro, Presidente eventual - Alfredo Campos, 
Relator- Benedito Ferreira- Hélio Gueiros- José lg· 
nácio Ferreira - Martins Filho - Marcelo Miranda -
Américo de Souza - Roberto Wypych. 

PARECERES 
N•s SOO, 801 e 802, de 1985 

PARECER N• 800, DE 1985 

Da Comissio de Economia, sobre a Mensagem n'1 
177, de 1982 (IJ9 352/82 - na origem), do Senhor 
Pll!sidente da República, propondo a.o Senado Ff!de
ral, seja autorizada a Prefeitura Municipal de Ubera
ba (MG) a elevar em CrS 100.988.400,00 (cem mi
lhões, noveceiltos e oitenta e oito mil e quatrocentos 
cruzeiros) o montante de sua divida consolidada inter
na. 

Relator: Senador Benedito Ferreira 
O Senhor Presidente da República encaminha ao exa_

me do Senado Federal (art. 42, __ item VI, ~a Cons~~
tuição), proposta no sentido de qUe seja a Prefeitura Mu.:. 
nícipai de Uberaba, Estado de Minas Gerais, autorizada 
a elevar em CrS 100.988.400,00 (cem milhões, novecen
tos e oitenta e oito mil e_ quatrocentos cruzeiros) o mon
tante de sua d[vida consolidada interna~ a fim de que 
possa contratar operaç~o de crédito junto ao Bari.co c:fe 
Crédito Real de Minas _Gerais S.A., este na qualidade de 
agente financeiro do Banco Nacional da Habitação~':':~
lor corre~pondente a 60.000- UPC, considerado o valor 
nominal da UPC de Cr$ 1.683,14, em abril de 1982. 

2. Características da operação: 
.. A~- Valor: CrS 100.988.400,00 (correspOnden-

te a 60,000 UPC de Cr$ 1.683,14, em abrf82); 
B- Prazos: 
I - de carência: até 36 meses; 
2- de amortização: 216 meses; 
C - Encargos: 
1- juros: 7,5% a.a., seO.do 1% a.a. pelo repassé;--
2 - correção monetáriã: tr1Inesti'ã.l conforme a 

variação das ORTN; 
3 - taxa de administração do BNH: 1% sobre 

cada desembolso; 
D - Gaiantia: Vinculação das parcelas do Im

posto sobre Circulação de Mercadorias - ICM; 
E- Destinaçio dos recursos: Execução de obras 

de infra-eStrutura· Urbana de apoio aos conjuntos 
habitacionais da -coHAB - MG, existentes no 
Município." 

3. Segundo o parecer apresentado pelo órgão finan
ciador, a opt:ração de crêdito sob exame é viável econó-
mica e financeiramente. · 

4. O processo é acompanhado dos seguintes elemen
tos principais: 

'a) Lei Municipal nt 3.267, de 18 de maio de 1982, au
to_~dora -~ OJ?Efação; 

b) Exposição de Motivos (EM n• 183/82) do Senhor 
Ministro de Estado da Fazend'a ao Exmt Senhor Prcsi~ 
dente da República, comunicando que o ConselhO Mo
netário Nacional, ao apreciar a proposta, manifestou~se 
favoravelmenté: ao pleito, formulado conform~ o art. 2• 
da Res. n• 93, de 1976, do Senado Federal; e 

e) parecer do Banco Central dÕ -Brasil - Departa
mento de Operações com Titulo& e Valores Mobiliários, 
favorâvel ao pleito. 

5. · Os itens para a análise da capacidade de pagamen
to da enti<:fade são os seguintes: 

5.1 -Dados relativos ao balanço de 1981. 
(Valor cm- CrS mil) 

-:-Receita Total 695.175,0 
- Operações de Crêdito realizadas 30.000,0 
-Receita Liquida ' 665.175,0 
- lndice de Correção (abr/83) 1.217,~ 
- Recei!a Líg~ida __ ~~rigida 810.050,_1,_ 
5.2- Limite_s operacionais (art. 2"' da Res. n9 62/75) 

Montante Global (Item I) - ·- -561.1)'fs',1 
-Crescimento Real Anual (Item II) 162.010,0 
-Dispêndio Anual Máximo (Item 111)121.507,0 
- Responsabilidade por Títulos (Item IV) 

DIÁRI~ DO CONGRE,SSO NACIONAL (Seção II) 

5.3- Posição P.a Dívida Cõnsolidada Interna. 

f\._---,_tNTR,..LÜvliTE 
-a:.... EXTRÁLIMITE 
C- OPERAÇÃO SOB EXAME 
O-TOTAL GERAL 

ITE:M Limites 

I Montante Global 
li Crescimento real anual 
III Dispêndio anual mãx:imo 

Em: 30-4-8). 
t38.760,5 

. 36.364,5 
100.988,4 
276.113,4 

- DíVida Iritra e 
extralimite 

pos;: 30-4-82 

175.125,0 
58.667,3 
88.:339,7 

7. Considerado todo o endividamento da referida 
entidade (intra+ extralimite + operação sob exame) con
forme o quadro acima, verifica-se que ele permaneceria 
contido nos tetos que lhe foram fixados pelos itens I, 11 e 
III do art. 2~ da Res. n"' 62, de 1975. 
' 8. Ante o exposto, vemos que a assunção da preSerite 

Opera:i;ão não deverâ acarretar maiores pressões na exe~ 
cuçãO OfÇãme:ntária dos próximos exercícios, razão por 
que opinanioS pela aprovação do pleito, na forma do se-

~ guiti.te: 

PROJETO DE Rt;SOLUÇÃO 
N• tt5, DE 1985 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Uberaba 
(MG) a elevar em CrS 100.988.400,00 (cem milhões, 
novecentos-e Oitenta e oito mil e quatrocentos cruzei
ros) o montilnte de sua dívida consolidada interna. 

Q_ Senado Federal resolve: 

Art. I'? 1:: a Prefeitura Municipal de Uberaba, Esta
do de Minas Gerais, nos termos do art. 2"' da Resolução 
n"' 93, de 11 d~ outubro de 1976, dõ Se-nado Federal, au
torizada a elevar o montarite de sua dívida consolidada 
interna em Cr$ 100.988.400,00 (cem milhões, novecentos 
e oitenta e .oito mil e quatrocentos cruzeiros) -corres
pondente a 60.000 UPC, considerado o _valor nomin_al da 
UPC de CrS 1.683,14 (um mil, seiscentos e oitenta e três 

< cruzeiros e quatorze centavos) vigente em abril de 1982 
-, a fim de que possa contratar uma operação de crédito 
de igual valor, jUnto ao Banco de Crédito Real de Minas 
Gerais S.A., este na qualidade de agente financeiro do 
Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado à exe
cução de obras de infra-estrutura urbana de apoio aos 
conjuntos- habitacionais da COHAB - MG, existentes 
do Município; obedecidas as condições admitidas pelo 
Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2' ._Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua oublicação. - _ - · 

Sala das Comissões, 17 de maio_ d~ 1984.---Roberto 
CamtJoS, Presidente- Benedito Ferreil'll, Relator- Jo-
sé. Fragelü - Jorge Kalume - Gabriel Hermes - Otti~ 
vio Cardoso. 

PARECERES 
N•S 801 E 802, DE 1985 

Sobre o Projeto de Resoluçio n' ll5, de 1985, da 
Comissão de Economia, que- "autoriza a Prefeitura 
Municipal de Ubentba (MG) a elel'U em CrS 
.100.9~.400,00 {ce-m lnilbõe$, nol'ecentos e oitenta e 
oito mil e quatrocentos cruzeiios) o montante de sua 
díl'ida ~onsoUdada". 

PARECER N• 801, DE 1985 
D~ Comissão de Constituiçlo e Justiça 

Relator: Senador Alfredo Campos 

O presente Projeto de Resolução, da Comissão de 
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu 
Parecer sobre a Mensagem n"' 177/82, do Senhor Presi
dente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de 
Uberaba (MG) a contratar uma oper~o de crédito_, no 
valor de Cr$ 100.988.400100 (cem milhões, novecentos e 
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6. Tendo em vis.ta a orientação desta Comissão para 
verificação_da capacidade de pagamento do postulante, 
foi levado em conta a. soma de endividamento intra e ex~ 
tralimite. Teríamos a seguinte situação: 

OpérãÇão 
sob 

Ex: ame 

ioó.988,4 
0100.988,4 

3.155,9 

Situação 
posterior a 

contratação. 

276.113,4 
42.321,1 
91.495,6 

Cr$ mil 

Limites do 
artigo 2"'da 

Resolução62/75 

567.035,1 
162.010,0 
121.507,5 

oi1enta e oito_ mil e quatrocentos cruzeiros)junto ao Ban
co de::: Crêdito RçaJ Q.e MiDas Gerais S.A., destinada a fi
nanciar a execução de obras de infrawestrutura urbana de 
apoio aos conjuntos habitacion~is da COHNAB- MG, 
naquele Município. 

O pedido foi formulado_ nos termos do preceituado no 
arttgcr-2"' da Resolução n"' 93, de 11-10-76, do Senado Fe
deral, implicando, por conseguinte, a nãowobservância 
dos limites fixados pela Resolução n"' 62/75, também do 

-Senado F~dêral,-visto que os recursos a serem repassa
dos provém do Banco Nacional da Habitação. 

O Processo estã instruido com todos os documentos 
que o habílítam a conhecer perfeitamente a operação, os 
recul'$os para satisfazer os compromissos e a sua finalid
de, bem como a Lei Municipal n"' 3.267, de 18-5~82, auto
rizadora dP pleito sob exame. 

Ante o exposto, verifica-se que a Proposição foi elabo-
. rada cons_oante as prescrições legais e regimentais aplicá

veis à espécie, merecendo, por isso, encaminhamento fa
vorâvel, no que tange aos aspectos de constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa. 

Sala. _d(l._s _Comissões. em 4 de setembro de 1985. -José 
lgnácio Ferreira, Presidente -Alfredo Campos, Relator 
- Henrique Santillo - Luiz Cavalcante - Octál'io Car~ 
doso .:.... Hélio Gueiros- Martins Filho - Helvidio Nunes 
- Nhaldo Machado - -Jutithy Magalhães - Nelson 
Carneiro. 

PARECER N• 802, DE 1985 
Da Comissão de Municipios 

Relator: Senador Alfredo Campos 

O Projeto d«i _Resolução n"' , de 1985, de autoria 
da Comissão de Economia do Senado Federal, objetiva 
auto_rizar a Prefeitura Municipal de Uberava (MG) a 
contratar operação de crédito no valor de CrS 
100.988.400 (cem milhões, novecentos e oitenta e oito 
triil e quatrocentos cruzeiros), destinada à execução de 
obras de infra-estrutura urbana de apoio aos conjuntos 
habitacionais da COHAB-MG existentes no Municipio. 

Com respeiio aos aspecios financeiros a matéria foi 
apreciada pela Comissão de Economia, que concluiu 
pelo diploma legal ora analisado, tendo.em vista a priori
dade do programa a ser custeado pelo empR:stimo e a ca
pãcidade de pagamento do solicitante. 

A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se 
pelo encaminhamento favorável, no que tange ao:; aspec
tos de constitucionalidade, juri~icidade e técnica legisla
tiva. 

Nos aspectos que competenl a esta Comissão, opina
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto 
pela Comissão de_ Econ()mia, tendo em vista a_ situação 
financeira aflitiva -com qUe se defronta a maioria dos mu· 
nicípios brasileiros, face à concentração das receitas tri
butárias à nível da União, e por-ser o endividamento o ú
nico mecanismo de que dispõem para implementar seus 
programas de trabalho. 

Sala das Comissões, ein 3 de outubro de 1985.- Nel
son Carneiro, Presidente, eventual - Alfredo Campos, 
Relator -Benedito Ferreira --Hélio Gueiros- José Ig
nácio Ferreira --Martins Filho -Marcelo Miranda - -
Américo de Souzit - Roberto Wypych. 
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PARECER 
N• 803, de 1985 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara n"' 195, de 1983 (n"' 5.709-
B, de 1981, na Casa de origem), que "altera are-
dação do art. 35 do Decreto-lei n9 3.689, de 3 de ou
tubro de 1941 - Código de Processo Penal, para 
efeito de garantia à mulher casada o direito de quei
xa, e dá outras providências". 

Relator: Senador Nivaldo Machado 

Procedente da Cãfi.tara dos Deputados, <? projeto sob 
exame, de autoria do Deputado Osvaldo _Ma~do, busca 
alterar o art. 35 do Código de Processo_ Pçnal, para o_ 
efeito ·de gariultff à mulher casãda o direito de queixa. 

Na Cas~ de origem, a matéria, por tiatar-se de direito 
adjetivo penal, foi submetida apenas à apreciação da 
ilustrada Comissão de Constftuíção e Justiça, onde lo
grou aprovação ·por Unánimidade de votos. 

Na jusfitícãção do projeto, assinala o Autor a discriR 
minação que a Jei vi"gente iniPõe à mulher casada, ao 
impedirRJhe de exercitar o direito de queixa sem o con-
sentimento do marido. - -

Analisando o substitutivo aprov-ado pela Câmara dos 
Deputados ao Código de Processo Penal, atualmente, 
nesta Casa para aprecia~o,_ verificamos~ ql!e_ ~ele se en
contra ínserida a alteração ora proposta. Justificando a 
proposição, o Autor, reconhecendo essa alteração, inte_nR 
ta. todavia, a imediata atualízação do código vigente, 
pessimista quanto ão advento do novo Código de Pro
cesso Penal 

Julgamos procedentes ~s razõe~ qu_e nortearam a _apre
sentação deste pt9jeto. Com efeito, a mens Jegis patriarR 
calista, na qual tanto se hipertrofiou a posição de 
cônjuge-varão, não mais se amolda à nova realidade 
político-social. Afinal, o dispositivo alteran_do d!ita de 
1941, passados, pois, 44 anos intacto, período em que a 
mulher casada não pôde exercer o ~ireito de queixa sem 
a vênia marital. 

A vista do exposto, na esfera de competência regimenR 
tal desta Comissão. manifeStamos nossa simpatia pela 
proposição, dando ênfase aos seus elevados objetivos, 
opinando pela sua aprovação. 

Sala das Comissões, em 2 de outubro de 1985.- Josf 
lgnácio Ferreira, Presidente- Nlvaldo Machado, Rela
tor - Helvídio Nunes - Aderbal Jurema --Hélio Cuei
ros - Octavio Cardoso - Odacir Soares _,Nelson Car
neiro - Raümmdo Parente. 

PARECERES 
N•s 804 e 805, de 1985 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 225, de 1983, 
que "cria, e regula a aplicação pela Censura Federal, 
o Certificado de Liberação Restrita, e dá outras pro
vidências". 

PARECER N• 804, DE 1985 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Helvídio Nunes 

t de autoria do eminente Senador Murilo Badaró o 
Projeto de Lei n~" 225, de 1983, qU:e ·•cria, e regula a apliR 
caçã_o pela Censura Federal, o Certificado de Liberação 
Restrita, e dá outras providências", 

A proposição, vazada em doze artigos, .. tem a finaliw 
dade de, criando as Salas EspeCiais de exibição de filmes 
de liberação restrita, e proibindo a sua publicidade des
regrada, regulamentar a exibição de filmes pornogrãfi
cos, de violência excessiva ou de maus costumes". 

Cumpre a este Colegíado examinar-lhe, apenas, os as
pectos relativos ã constitucionalidade ejuridicidade, vez 
que o mérito cabe à Comissão de Educação e Cultura, a 
que também foi distribuída a matêria. 

2. Dispõe o arf. 179 da Constituição Federal: 

''As ciências, as letras e as artes são livres, resSal
vado o disposto no§ 89 do art. 153",_ 

Por seu turno, o art. 153, § 8~", es(abelece: 
"Í:: livre a manifestação de pensamentO, de con

vicção politica ou filosófica, be111 como a prestação 
de informação independentemente de censura, salvo 
quanto a diversões e espetâculos públicos, respon-
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dendo cada um, nos termos da lei, pelos abusos que 
cometer. t assegurado o direito de resposta, A 
pUblicação de livros, jornais e periódicos não depen
de de licença da autoridade. Não serão, porém, tole

. r adas a propaganda de guerra, de subversão da or
dem ou de preconceitos de religião, de raça ou de 
classe, e as publicações e exteriorizações contrârias 
à moral e aos bons costumes.". 

3. A proposição, pois, não viola o texto constitucio
nal, vez que se vale da exceçào expliCitãda na norma 
transcrita para disciplinar a exibiçãO, em locais desigriá
dos, das produções cin~atoS:ráfica~ que tenham_obtldo, 
previamente, O Certificãdo de Liberação Restrita. 

4. Quanto ao mais, o projeto de lei do ilustre Sena
dor por Minas Gerais não fere_a lei nem a sistemática 
jur1dica: do País. 

O parecer, pois, ê pelâ nor~af tralnitação da matêria. 
Safa das Comissões, em.ll de abril de ·1985. -José 

Fragelli, Presidente em exercício, HelvfdiO Ntmes, Rela
tor- Aderbal Jurema- Hélio Guefros- Passos Pôrto 
--:. Octavlo Cardoso - Guilherme Palmeira - Benedito 
Canellas. 

PARECER N• 805, DE 1985 
Da Comlss_ào de Educação e CuJtura 

Relator: Senador Álvaro Dias 

O Projeto de Lei n~" 22.5;83, d~ a~toria do nobre Sena
dOr Murilo Badaró, tem por objetivo a criaçlltl do .. Cer
tifi~ado de Uber~~o Restrita" para a categoria de fil
mes pornográficos, de Violência excessiva ou de maus 
costumes a serem projetados em salas destinadas exclusi
"vamente a essa fin3Jid<ide. --

Para justificar o projeto. são lembradas as constantes 
reclamações de significativa parcela da população brasi
leira em face de uma contínua e progressiva ascensão da 
pornografia, bem como de uma aberta propaganda da 
prostituição, do ab~rto, do açi!,!.ltério e do_s crimes contra 
os ÇQ,stumes. Ãs -salas de exibições restritas se confinará, 
assim, a minoiía que se deleita com tais ma-nifestações, 
evitando a:destruição dos fundamentos êticos_ da organi
zação social, sOOre-tU:do no que diz respeito à proteçãó da 
juventude. 

O Cjúe Se pretende afastar, de acordo com o·autor da 
prõposicão, ê a escalada da pornografia, ligada à queda 
dos _costurn_es fam.il!ares, _poi~ e~a e:stã passando do cine
m-a"·pllí'a OUtros· veíCUlos da cOmunicação de massa, 
como a televisão. Impor uma barreira a estes desregra
mentos é o que visa, em sfntes.e, o pr9jeto, levando-se em 
conta que: .. A limitação cenSoda, por faixa de idade, 
nãoatinge sua finalidade, sendo impossível a obtenção de 
ê}:.itQ pela fiscalização deficiente. e, além da notaria falha 
na fiscalização, a propaganda de tais filmes é feita sob 
todas as formas, até pela imprensa escrita onde o texto é 
cru e as fotografias ou desenhos igualmente agridem o 
senso ético das pessoas". 

O projeto vai ao cerne_de um dos problemas mais deli
cados do exercício da Censura: a defesa da moral e dos 
bons costumes. 

Na verdade, é bem antiga e arquimilenar a luta contra 
a pornografia, fenômeno que a história das civilizações 
apresenta através de_ tipificações as mais complexas. Daí, 
a dificuldade mesma, sob o aspecto cultural, em distin
guir as apresentações grosseiras do sexo. muitas vezes li
gadas à violência e à brutalidade, de outras mariifes
tações em que o sexo aparece mediatizando valores vi
tais, na dramaticidade do erótico, carregado de beleza e 
de diálogo existencial entre o "eu" e o_ .. outro". 

Este discernimento importa não apenas ao Estado, 
promotor da ordem públíc~ e da cultura, como a todos 
os -segmentos sociais e, sobretud9,J-s instituições vaca~ 
cionad8.s, de direito e de fato, a exercerem papel relevan
te na preservação e guarda da infância e da juventude. A 
família, em primeiro lugar, e à escola, como prolonga
mento -do lar, cabe o dever primordial d.e orientar os 
mais jovens em Suas opÇões, em suas escolhas fundamen
tais, alimentando as tendências positivas do dinamismo 
do amor e permitindo a irrupção de uma sadia austerida
de, em vez do pre9omh:do de comporcamentos em que as 
dimensões relacionais da vida, como o sexo, são manipu
l<!das e fetichizadas, exploradas e reduzidas apenas à me
cânica da cópula. 

Ausente na sociedade esta função orientadora da 
família e da escola, da educação, enfim-, sob suas varia· 
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das formas reduz-se tremendamente o papel do Estado, 
cuja tutela sobre os cidadãos polarizar-se-ia mais em tor
no do proib'ír e do reprimir do que no atendimento à plu
ralidade democrática das escolhas possíveis, como as que 
dizem respeito aos espetáculos e diversões públicas . 

Quando, em julho do ano passado, a opinião pública 
tomava conhecimento do anteprojeto de lei "'sobre cenR 
sura de espetáculos e diversões públicas" do Executivo 
(DOU, ll-7-84, p. 10073 ss.), dava-se seqUência a uma 
série de obs_ervações crfticas recebidas pelo Ministério da 
Justiça sobre a matéria. ressaltando-se a que ora consti
tui objeto do Projeto de Lei nl' 225/83 do nobre Senador 
Murilo Badaró. A in'?vação aí prevista com a criação do 
~·certificado de Liberação Restrita" e das respectivas 
"salas de exibição restrita" apresenta-se como um passo 
concreto na direção do aperfeiçoamento e modificação 
dos instrumentOs censórios em vigor, estruturados 
sobretudo pelo Decreto n~" 20.493/46 e pela Lei nl' 
5.536(68. 

No calor das discussões acerca da limitação e do confi
namento da pornografia e da violência cinematogrâficas, 
máxime daquelas importadas a preços elevados, lanç-ou-

- se, porém, uma dúvida sobre a eficâcia e vantagem das 
salas de exibição restrita. Não facilitariam elas um mer
cado promissor sobretudo para os tiln1es estrangeiros? E 
se a fiscalizaç-do atual, no sentido de fazer-se cumprir a 
classificllçào etári'il. na rede dos cinemas comuns, jâ ê de
ficiente e problemãtíca, teiiã o aparelho estatal melhor 
desempenho na fiscalização das novas salas de exibição 
restrita? 

Essas ponderações apenas corroboram a gravidade da 
matéria consubstanciada no oportuno Projeto de Lei n'~' 
225/83, que tem o louvável mérito de enfrentar tão mo
mentoso problema. Não devemos adiar indefinidamente 
a viabilização de proposta tendentes a aperfeiçoar, em 
nossa sociedade, o exercício da atividade censória quan
to aos espetáculos e diversões públicas. Tomaremos, 
contudo, a liberdade de sugerir aos ilustres membros 
desta Comissão o acatamento de algumas emendas ao 
projeto, as quais justificamos em seguida: 

EMENDA N• I·CEC 

Numere-se o parágrafo único do art. 19 como§ 1~" e 
acrescente-se. como § 2~", a seguinte emenda: 

"§ J9 (atual Parágrafo único) ... , ....• , .. 
§ 2~" Caberá ao Conselho Superior de Censura 

fixar critérios de classificação das produções cine
matográficas como de exibição restrita." 

Justificação 

A existência do Conselho Superior de Censura, criado 
pela Lei n~" 5.536/68, como insfiumCrüõ-cfe mediã.ção en
tre os interesses da sociedade civil e as instâncias cen
sórias da Polícia Federal, deverã ser ressaltada na aber
!':'ra do projeto, precisamente em seu art. I~", pois ao 
Conselho, de acordo com o Decreto nl' 87 .325~ de 24R6-
82, art. 51', II, compete .. elaborar normas e critérios que 
orientem o exercício da censura, submetendo-os à apro
vação do Ministro da Justiça''. 

Ora, não ·seria compl-ee-nsível __ silenc!~. ~o pórtko' do 
projeto, ufna cfas funções mais nobres e fundamentais do 
COnselho Superior de Cens~nt, _qu~l seja a de traçar cri
térios para os técnicos da POHCia Federal guiarem sua 

· atividad_e çeosória~ Ainda mais quando se revela bastan
te espinhosa a ponderação do q~e; seja~ de f~1.to as "exte
riorizaçõeS contrárias à moral e aos bons costumes". O 
Co_nselho Superior de Censura, poderá, ~ntão, aparecer 
aí em seu papel moderador na classificação do que seja 
ou não pornográfico. 

EMENDA. N• 2-CEC 
Na alínea a do art. 49, dê-se nova redação à parte final: 

"Art. 41' ····--·~·-······ . ..-~ •. ..-~~-··~······ 
a) ... de acordo com a última edição do Anuârio 

Estatistico do Brasil da Fundação Instituto Brasilei
ro de Geografia e Estatística." 

Justificação 

A emenda visa a tornar mais clara e exata a redação, 
uma vez que a necessidade de consultar-se uma edição 
atu<Jlizada do Anuári_o Estatístico é que torna relevante o 
critêrío demográfico aí expresso. Além disso, o IBGE foi 
transformado, faz já algum tempo, em Fundação. 
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EMENDA N9 3-CEC 
Acrescente-se novo parágrafo ao art. 49, o qual ocupa

rã a postÇãO do§ I~', ficãndo os outros dois como os§§ 29 
e 3~' respectivamente: 

"Att. 4q ,,,,,.,, •.. ,.._-.._,~,A·,•••:r~··•-:•- _;_-
§_ 1"'_ Em relação ao c~têrio es~belecido ~cima no 

item ·~a", o Conselho NacJonalq.ç_Çmema (CONCINE) 
poder~ em casos excepcionaís, ütcluir -OutiOs Miinícl
pios, ao considerar indícadores educacionais e Cultlfia1S 
mais significiitivos que o critério pOpulacional." 

Justificação 

Quer-se chamar a atenção para o fato de alguns cen
tros urbanos, com população inferiilr a- um milhão de 
habitrintes (censo d~ 19&0), situarem-se num patamar 
cultural e educacionill dotado çl~ p_ossibUid_ades de ab~ 
sorção crítica_ e ãbertura sufic:lc:lite a visões_ plurais. 
sobretudo quando albergam campi universitárioS: QifPOr
te __ dos existentes, por exemplo, em Campinas (SP) ou 
Londrina (PR). _ 

Por outro lado, diversas capitais do Estado, que esta
riam autorizadas a dispor de tais salas, têm muito menos 
que um milhão de habitantes. _____ _ _ _____ _ 

J: preciso, portanto, dosar os crüérios quantitativos 
com a utilização de ind_icador~_de _ordem cultural e edu
cacional mais complexos e revd~dor~ de um-ª gàma va---::
riada de grupos e tendências sociais. O critério demogrã
fico_, _isQiadO, não·ê-Cãpaz de Qim_ensionar os estágios 
onde verdadeiramente se encontra a sociedade braslteira. 

EMENDA No 4-CEC 

Suprima~se, no art.. .9?_. __ Q$_ term9s ''implícito", ou da 
expressão "com cenas de sexo, implrcito ou explícitO".--

Justificaçilo 

Na verdadc,os filmes classificados atualmente como_ 
••pornográficos" não equivalem simplesmente à catego
ria daqueles .. com cenas de sç_xo implícito", nem_ para a 
censura do Brasil, nem para os padrões intern_acionais 
que distinguem bem entre as exibições pesadas (hard co
re) e as atenuadas (soft core). Incluir, portanto, qualquer 
filme de sexo, mesmo sem exacerbação e grosseria cho
cantes, entre os que devem ser automaticamente c1assifi
cados como de liberação restrita, parece pouco adequa
do ao atingimento dos elevados e precisos objetivos do 
projeto: opor um dique à maré da pornografia reconhe-
.cida como tal. _ _ _ 

O projeto ao contráriO~ não tem ~coirúS alvo aquelas 
manifestações que, embora proibidas para menores de 
18 anos de idade, podem ser classificadas com rótulos 
como "cenas de sexo", sem as provocações grosseiras 
das exibiçQes Pornográficas e não tnerecerri, pOr iSSõ-
mesmo, o "Certificado de L,.jb~.açiio Restrita". 

Em suma, estes são QS reparos e acréscimOs que pro
pomos à decisão da do.u!a Comissão de Educação~ CUl
tura, visando a sintonizar o proj~o com as muda!_lças 
sócie.~c_ult_uiais porqt!_e _ _passa o País. Condicioilad_o às
emendas propostas, nosso parecer é favorável à apro
vação do Projeto em pauta~ _ 

Sala das Comissões, em 5 de setembro de 1985:-
Aderbal Jurema, Presi-dente - Álvaro Dias, Relator __:_ 
João Calmou- Jorge Kalume, vencido, com voto em se
parado -:-:: Nivaldº Machado. 

VOTO EM SEPARADO, VENCIDO, 
DOSR. SENADOR)ORGE I<ALUME 

A gravidade da mattria mereCeu do nobre relator re
fleti-das ponderações, tanto no que diz respeito à oportu
nidade da proposição, como na reafirmação do papel do 
Estado - .. relevante na preservação e guarda da infân
cia e da juventude''. Por outro !a<l:o, traz .à plena luz tam
bém a função orientadora_ da família e da escOla, serri a 
qual a ·~tutela do Estado sobre os cidadãos polarizar-se
ia mais em torno do proibir e do reprimir do que no 
atendimento à pluralidade democrática das escolh~s 
possíveis, como as que dizem respeito aos espetácufos e 
diversõçS públicas". ·-

Além desta sólida articulação de princípios, contex
tuados na revisão em cu_rso_ da legislação censória, o 
nobre relator apresenta algumas emendas, objeto deste: 
voto. As de n~s I a 3~CEC referem-se respectivamente ao 
Conselho Superior de Censura, à utilização M~edição 
atuaJizada do Anuário da Furidação IBGE e à inçlus_ão 

de indicadores educacionais e culturais, alem do critério 
populaciOrlal 3que se-repOrta o item a) do art. 49. 

De nossa parte, consideramos essas emendas cabíveis 
_e çonlfib~ição e_n.riquecedora ao projeto, ao passo que 
discordamos do acrêsdmo da Emenda n9 4-CEC. Somos 
dê p-âfece'r!lB'SC:IltTdo de-sua supressão, dada a sutileza 
controvertída da distinção entre "sexo implícito" e "sexo 
-eicpllcito". Ainda que aceitássemos a argumentação do 
relator de que o projeto .. não tem com_Q alvo aquelas ma
nifestações que, proibidas para menores de 18 anos de 
idade, podem ser classificadas com rótul-es como ''cenas 
de sexo sem as provocações grosseiras das exibiÇõeS por
nogrâficã:s'', achamos que o que o art. 99, de fato, estabe
lec_e,_ê uma_adequada aproximação destes filmes "porno
gráficos" com os de sexo, seja explícita cu impUcitarriên~ 
te mostrado. Pois tais distinções, af mencionadas, serão 

- objeto de exame das instâ'rtcias que_ t_êm Qfjr função esta-
belecer os __ cr_ité:rios (l{: clª&siflcação ceils6ria. 

Assim, suprimida a Emenda n" 4-CEC, votamos pela 
aprovação do relatório lavrado pelo nobre Senador Ál

- v:rriY Dias. 
Sala das Comissões, em 5 de setembro de 1985. :;.JQr

ge Kalume. 

PARECERES 
N.;s 806 e~ 1107, de-1985 

Sobre o Projeto de: Lei do Senado n'i' 49, de 1984, 
-que "dispõe sobre a obrigatoriedade de manutenção 

- --·de Cõiitacotrente em nome das pessoas que percebem 
sl}h(rio o~. provento_ através de estabelecimento ban~ 
c"itri~ ~facial e -dsfouti-ilS -prOvidêna&Sn~ 

PARECER Ni 806, I>E 1985 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Nivaldo Machado 

o projeto _s:;b exame; de autoria do- ilustre. senadOr 
Nelson CarneiiO~ estabelece que os bancos ofic~aiS~in
cumbidos de efetuar pagamentos de salários, São obriga
dos a manter coRta cor:rente ern nOme de cada benefi
ciário, adi;nia1s- de fornecer-lhes talonârio de cheques, 
gratuitamente. 

Justificando a medida, assinala o Autor que;_ ••alguns 
estabelecimentos bancários, e até o próprio Banco do 
Brasil, não raro costumam encerrar as contas correntes 
de pessoas que deixam de movimentá-las amiudemente, 
suspendendo-lhes os respectivos talonârios, a.inda que 
tais pessoas, não por vontade própria, percebam seus 
vencimentos 01.1 proventos de aposentadoria através des_
ses mesniõs bancos". 

Deferida a apreciação do mlmto à douta Comissão de_. 
Finanç3.s, e como ineKistem óbices quanto ao aspecto 
jurídfco-constittidonal, nossO parecer é pela aprovação 

do _P!_~j~~o. -=--
Safa das Comissões. em 25 de junho <?e_1985.- J!l~ 

Ignác:io Ferreira, Presidente - Nivaldo Mãchado, Rela
tor- Raimundo Parente- Jutahy Magalhies- Nelson 
Car:ne_iro, (sem voto)- Severo GomeS- Lniz Cavalcan
te _..:-oHéli9·G_ti,Ci~Os-:-

PARECER N• 807, DE !985 
--na Comissão de Finan~as 

Relator: Senlldor Mprtins Fllho 

InSj)i[.adõ éin sugeStãO de ·um cidadão paulístario, o 
ilustre Senador Nelson CarneirO ipresCntõli a -propo
sição que Orã Vem ao exame desta Comissão de F1-
nai1Cas, ãpós trainitãção favorável junto à Comissão de 
Constituição e Justiça. 

-Referida proposição tem por escopo disciplinar o sis
tern~- áe: pagamento dé salários, exeCUtado pela rede ban
cârfâ iJfiCiàl; Cófn -oõbjetlvo niaior de evitar que ral siste
mática venha a contribuir para aumentar os encargos do 
benefiCiáriO dO pagamento.-- - - -- -

Ao dispor sohre a obriiatorledade da ffiãnütenção dã
- Co_l_üã:b~Í1çárja __ e;!TlJ1QI_'tj._é_j:i_Q. l;H;:q_efiçlário, independente
m_cnte-çle qualq!Je_r restrição à movimentação da mesma, 
além_ de assegurar o direito de obtenção de talonãrios de 
ch~ques gratuitos,-~ projeto disciplina a questão, elimi
nando as prátiCiS-abuSIVas adotadas por alguns estabele-
~~mentos de crédit.o, · 
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Trata-se, portanto, de_ medida de grande alcance so
cial, capaz de garantir tratamento igualitário a todos que 
recebem_ a remu_neração do trabalho através de estabele
cimento oficial de cr~dito, principalmente aqueles _que 
estão sujeitOS-ã -discrirhinaÇões por receberem men'ores 
salárioS. -

Assim, a proposição em exame preenche uma lacuna 
observada na prãtica por um simples cidadão, demons· 
trando mais uma Vez- a importância d~a atividadc: p~trla
mentar, enquanto canal de encaminhamento dos recla
mos populares. 

Ante o exposto, conclufmos no~:;a parecer louvando a 
iniCiatiVa- dO jlU:stre -senador Nelson Carneiro, por meri
tória e oportuna, recomendando a aprovação do projeto 
que_ora nos cou.b_e r~la~ar, 11.0 que_ concerne ao âmbito da 
competência regimental desta Comissã.o de Finanças. 

Sala das Comissões, em 2 de outubro de 1985.- Lo
manto Júnior, Presidente, Martins Filho, Relator- Alei· 
des Saldanha -- Mareelo Miranda - VirgOio -Távora
Américo de Souza ~Roberto Campos - Jutahy Maga
•(hies - Cesar Oíls. 

PARECERES 
N9s 808 e 809, de 1985 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n91l9, de 1984, 
que "dispõe sobfe recenseamento nos Municípios das 
Regiões Metropolitanas". 

PARECER No 808, I>E !985 
Da Co~ào de Constltulçlo e Justiça 

Relator: SenadOl' !'IIValdo Machl.do 

O pfOJeto em epfgrafe, de autoria do ilustre Senador 
Enéas Faria, acrescenta parágrafo ao art. I" do Decreto
lei n9 969, de 21 de dezembro de 1938, para estàbelecer 
qu~. "nos Munieípios integrantes de Regiões Metropoli
tanas, o recenseamento geral se processarâ qUinqaenal
merlte, nos-:ao.o.s de milésimos zero e cinco". 

O eminente Senadorjustifica seu projeto asseverando 
que-e!~. "objetiva possibilitar, em períodos menores que 
o intervalo decenal estabelecido para os censos a-erais do 
Brasil... que se conheçam em profundidade as alterações 
ocorridas nas regiões metropolitanas já institUídas no 
Pais e nas que venham a ser criadas, tanto em crescimen~ 
to (óu dect"ésciinó}' populacional, déficit habitacional, 
questão de transporte de massa, educação, saúde, abas .. 
tecimento·, etc. _T..f!.l atualização dessas variações poderá. 
perniitir -sejam detectados a tempo novos problemas ... c 
a adoção de medidas aproPriadas à sUa solução ôu o_en· 
caminhamento delas". 

2. _ Não vislümbtamos qualquer eiva de inconstitu· 
cionalidade no Proj~to em exame, já que ele se situa nos 
lindes do art. 8Y d~_ Lei Maior (alfnea u); a iniciativa de 
sua propositura se emoldura nas disposições contidas 
nos arts. 43 e 56 da Constituição, além de não se atritar 
com a competência definida nos arts. 57 e 65 da Carta 
Federal, jâ que seus reflexos financeiros somente se farão 
sentir daqui a urna década, não se podendo, então. falar 
em aum-ento de despesa (como tal entendida aquela con· 
signada no orçamento da União). 

A- prop-osição também não_ entra em testilba com as 
normas de Direito Positivo, o que atesta a suajuridicida· 
de. 

3 •. No mérito, a proposição se revela digna dos maio
res encôm~os, pois vem suprir uma lacuna que a veloci
d_a_d.~_d_a_vida moderna não admite possa existir. 

Ade.m_al_s, o planejamento governamental em relação 
às grandes comunidades não pode trabalhar com estatis
ticas tão defasadas (uma década), tendo de confiar em 
estimativas e projeções sempre susceptíveis de grande 
margem de erro, 

Assim, o fenômeno da urbanização acelerada da po
pul~-:ç~o b~~~ileira estâ a exigir a aProvação do presente 
projetó (}Ue, entret~fnto, a nosso ver, estã a merecer al
guns retoques. buscando-se adequar a norma que se pre
tende implementar à legislação em vigor. 

Emolduram-se nesse reparo o conteúdo dos arts. 7<~ e 
99 do Decreto-lei n" 969, que criam, respectivamente, a 
Comissão Censitária~Nacionãl e o Serviço Nac:ional de 
Recenseamento. 
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Não bastasse, não se pode olvidar que o projeto, ao se 
voltar exclusivamente para as Regiões Metropolitanas, 
exclui o Distrito Federal e inúmeras Capitais de Estados 
onde não se criaram- esSo.s Regiões, o que, entretanto, 
não pode servir de pretexto para marginalizá-las dobe
nefício decorrente do texto legal que advirá da_ apro
vação da matéria em exame. 

4. Assim, evidentes a conslitucionalidade, a juridici
dade, a regimenta !idade e a técnica legislativa, propomos 
a aprovação do projeto nos termos da seguinte emenda: 

EMENDA N• 1-CCJ 
(SubstitutivO) 

Dispõe sobre o recenseamento no Distrito Federal. 
nos Municípios fias Capitais dos Estados e nos que in
tegram as Regiões Metropolitanas. 

O CongressO Nacional decreta: 

Art. I~> O Decreto-lei n9 969, de 21 de dezembro de 
1938, passa a vigorar com as seguintes modificações: 

"Art. J9 
§ 3~> No Distrito Federal, nos municípios das 

Capitais e nos que integram as Regiões Metropoli
tanas, o recenseamento geral se processará qUinqUe
nal mente, nos anos de milésimos zero a cinco. 

Art. 79 Cada recenseamento terá seu plano or
ganizado e será assistido durante toda a sua exe
cução pela Comissão Censitâria Nacional, instituí
da nos anos de milésimos três e oito, tendo por sede 
a Capital- da Repú blíca, mandato normal de cinco 
anos, prorrogável a critério do Governo, e, no máxi
mo, quinz-e membros, um dos quais como seu Presi
dente. 

Art. 99 Serã igualmente instituído, nos anos de 
milésimos três e oito, e integrado no sistema do Ins
tituto Brasileiro de Geografia e EstatíStica, o Ser
viço Nacional de Recenseamento ao qual, sob ares
ponsabilidade técnica e administrativa do Presiden
te da Comissão Censitâria Nãciofia], que será o seu 
Diretor, cabe-rá a execução de todos os trabalhos 
censitários, desde a fase preliminar até a publicação 
dos resultados definitivos após sua aprovação por 
ato da aludida Comissã_o, ratificado pelo Governo." 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. J9 Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, em 27 de junho de 1985.:...... JoSé 

Ignácio Ferreira, Presidente- Nivaldo Machado, Rela
tor - Américo de Souza - Martins Filho - Octavio 
Cardoso - Hélio Gueiros - Moacyr Duarte - Raimun
do Parente - Fábio Lucena. 

PARECER No 809, DE 19115 
Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador Marcelo Miranda 

Em aprecíação, projeto do Senador Enéas Faria, que 
propõe acrêsCimo, ao art. 1~> do Decreto-lei n~> 969, de 21 
de dezembro de 1938, de§ 3_9 estabelecendo que, nos mu
nicípios i-ntegrantes di Regiões Mefropolitanas, o recen
seamento geral se processará qüinqiienalmente, anos mi
lésimos zero e cinco. 

Na justificação, o seu ilustre autor chama a atenção 
para o fenômeno da urbanização crescente, fruto das mi
grações campesinas em direção às cidades, que assomou 
a tal grau em nosso País que "dados da avaliação preli
minar do Censo de 1980 reve13.m Que já se situa" ao- redor 
de 70% a percentagem da população que se concentra em 
torno dos grandes conglomerados urbanos". E salienta 
que, em vista do desemprego decorrente de várias cau
sas. uma das perigosa~ conseqUências do fenômeno ... é a 
marginalização crescente de cada vez maiores contingen
tes populacionais, empurrados do campo para as cida
des, mas despreparados para conviver so_b as pressões da 
vida urbana". 

Diante desse quadro, o recenseamento qUinqUenal nas 
Regiões Metropolitanas revelaria em profundidade as 
variações populacionais, o déficit habitacion-al,- as defi
ciências de transp_orte, educação, sãúde, abastecimento, 
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e outras, permitindo "sejam detectados a tempo novos 
problemas", possibilitando aos adminislradores locais e 
rCgKlnaíS_a_ ild-oção de medidas apropriadas à sua solução 
ou- o encaminhamento delas'\ enfim .. proporcionando 
meios de resguardar o desenvolvimento tanto quanto 
pcú;sível harmónico de nossos aglomerados urbanos." 

Por sua vez, a Comissão de Constituíção e Justi_ça, ao 
api'-i:Sentar parecer favorável ao projeto, expõe a necessi
dade de ulterarem~se também os arts. 79 e 99, exatamente 
em função do novo recenseamento sugerido; e ainda de 
el<l~teceNe o seu alcaÍlce para o Distrito Federal e os 
municípios das Capitais "onde não se_criaram essas Re
giões (metropolitanas)", não devendo esse fato constituir 
motivo pam que sejam marginalizados. 

Não há como dissentir-da prop-osiÇãó em exame, que, 
se aprovada, permitirá às administrações responsáveis 
pelas Regiões Metropolitanas, de um lado, o conheci
mento mais atualizado da real situação dos municípios 
delas integrantes, e, de outro, a adoção tempestiva de 
medidas condizentes com as prioridades inferidas dos 
dada"s colig"tdos: - --- - - - -

Isso, sem dúvida, contribuirá para maior- racionali
zação da atividade do Poder Público e, conseqúntemen
tc. melhol- aproveitamento dos seus recursos. Por conse
guinte. o acréscimo das despesas resultantes acabará _sen
do largã:mente compensado pela economia indireta que 
propiciará. Assim sendo. pode considerar-se positiva, 
para os cofres públicos, a repercussão financeira adve
niente da Proposiçãó, acaso_acolhida pelos ilustres pares. 

Em face do exposto, marlifestamo-nos favoravelmente 
à sua aprovação, com a emenda oferecida pela Comissão 
de Constituíção- e Justiça. 

Salii das Comissões, em 2 de outubro de 1985. -Lo
manto Júnior, PresideÕte, Marcelo Miranda- Relator, 
Virgmo Távora- Américo de Souza- Roberto Campos 
-Jutahy Magalhães- Alcides Saldanha- Martins Fi~ 
lho -·José Lins - Cesar Cais. 

()SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O Expediente 
lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 
19-Secretário. 

E -lido e deferido o seguinte 

REQUERIMENTO 
N• 392, de 1985 

Nos termos do disposto no art. 239, r, b, do Regimen
to Interno, e para esclarecimento de matéria referente ao 
Projeto de Lei n9 6, de 1985 (CN), que "estima a feceita e 
fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 
1986", é o pres.ente para requerer que o Poder Executivo, 
através da. Secretaria de Orçamento e Finanças, da Se
cretaria de Planejamento da Presidência da Reptlblica, 
responda às seguintes questões: 

1 -O percentual correspondente à distribuição regio
nalizada de recursos para o Nordeste, nos exercícios de 
1984 e [985, respectivamente de 15,20% e de 16,94%, iri
cluem créditos adicionais abertos naqueles exercícios ou 
excesso de arrecadação que, de forma direta, tenham re
percutido no cálculo da referida distribuição? 

2- Quaís são, especificamente, os Programas de Tra
balho, os Projetas e as Atividades, voltados para o Nor
deste. corisiderado regionalment~ e Estado por Estado 
da Região, a que se destina o montante de recursos re
gionalizados? 
3- Qual_ a dotaç_ão, fixada para o ex~rcício de 1986, 

correspondente a cada urrl dos Programas, Projetas e 
Atlvidades referidos no item imediatamente anterior? 
4- Dos Programas, Projetos_e_Atiyidades mencíona

dos no item 2,- quais aqueleS que podem evidenciar ou 
tornar tr3.nspal-entes as prioridades do Governo voltadas 
para o Nordeste? 

5 - QuaiS são os critérios o_u qual é a meto_dologia 
usada para a distribuição regionalizada de recursos, con
siderada esta como um todo e, especialmente, considera-
da em relação ao Nordeste? _ 
6- Por que- ã. _ regiOnaliz~9ã~ -dOs_ recuTs!)S para· o 

Nordeste, relativa à Pro_posta OrÇ'!-ffi:e!J:târia ora em ~ra
mitação no Congresso, da ordem de 13,64% do-total na-
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cio na!, é inferior à distribuição regionalizada nos Orça
mentas de 1984 e 1985? 

7- Qual a norma legal que autoriza a manutenção de 
recursos sob supervisão da SEPLAN? 
8- Existindo essa n_orma legal, ela própria ou outra 

norma estabele_ce percentual de recursos orçamentários 
sob a supervisão referida no item imediatamente ante
rior? Em caso afirmativo, qual é esse percentual? Em 
caso negativo, qual o critério adotado para a fixação do 
montante desses recursos na Proposta Orçamentária? 
_ S:tla__d_as_Scssões, cm 4 de outubro de 1985.- Jutahy 

Magalhães. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Serão solici~ 
tadas as informações requeridas. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 
!~-Secretário. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO 
N• 393, de 1985 

Se_nhor Presidente, 
Na conformidade do que faculta o artigo 38 da Cons

tituição, "regulamentado pelo art. _418, inciso I, do Regi
mento Interno, solicito a convocação dos Srs. Ministros 
do Exército, _da Marinha e da Aeronáutica para presta
rem, exclusivamente, esclarecimentos sobre as posições 
das respectivas pastas a respeito da sujeição_dos militares 
inativos ao Regulamento_ Disciplinar das Forças Arma
das. 

Justifica.:ão 

Tramita nesta Casa, já- tendo recebido pareceres das 
Comissões competentes e estando incluído na Ordem do 
Dia. Projeto de Lei que .. dispõe sobre a não aplicação 
dos Regulamentos DisCiplinares das Forças Armadas 
aos inativos. 

Justificando a iniciativa sustentamos: -

"O militar, talvez por cediço costume já sem ra
zão noS dias atuais, m"antém-se vinculado a sistema 
di"sciplinar que íiivade e violenta as -Suas prerrogati
vas de cidadania, sobretudo os que incidem no cam
po-da manifestação política. Ê comum vermos, ain-

- d<!_hoj~. ~taplicação de sanções disciplinares aproe
minentes__figuras de militares, Já afastadas do serviço 
ativo, pelo simples fato de, como cidadãos brasilei
ros, manifestaram-se sobre problemas políticos, 
econômicos e sociais, encaradas essas participações 
como criticas ao poder dominante. 

Em verdade, essa ultrapassada praxe disciplinar 
só serve para enfatizar ainda mais çomo conotação 
polítiCa, nem sempre existente, intervenções ditadas 
I,I.Oica_mente pela inclinãção patriótica muito comuni 
nos valorosos integrantes das nossas Forças Arma
da~. Não vemos, pois, nenhuma razão para que se 
continue a aplicar sanções disciplinares a militares 
postos na reserva ou reformados, ainda porque, 
além de condenãvel qualquer cerceamento da livre e 
responsável manifestação, pouquísSimo efeito exer
cem _esSes pronuncíimeiitos especificamente nos 
meioS"miiitúês, aPenas pelo simples fato de provi
rem de ex-integrantes das -FOrç3s Armadas." 

Em julho de 1964, o Presidente Humberto Castello 
Branco expetiiu o Decreto n~' 54.062, de 28 de julho de 
1964. redigindo ele próprio os conSiderandos e o texto do 
diploma em questão e cuja redação se segue: 

"DECRETO No 54.062, DE 28 DE JULHO DE 1964" 

. Dispõe sobre a não sujeição de militares da reserva 
e reformados a disposições dos Regulamentos Disci
plinares. 

O Presidente da República, usando da atribuição que 
lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição Federal e 
ço_nsiderando que os regulamentos disciplinares das 
Forças Armadas, impõe restrições aos militares quanto à 
livre manifestação do pensamento e ao exerc1cio de ativi
dades político-partidárias; 
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Considerando que essas restrições tem sua juStificativa 
fundamental nas peculiaridades inerentes ao exercício do 
cargo ou função de que se acha investido o militar quan
do no serviço ativo; 

Considerando que tais restrições não tem cabimento 
quando o militar passa à inatividade- ocasião em .que, 
no regime democrático, se integra na Plenitude dos direi
tos de cidadão - salvo no que venha afetar a disciplfna 
das próprias instituições militares, decreta: 

Art. (9 Os militares da reserva e os reformados não 
estão sujeitos ãs dispOsições dos regulamentos disciplina
res das Forças Armadas, pelo fato de tratarem no meio 
civil, inclusive sob a forma de crítica, pela imprensa ou 
outro meio de divulgação, de qualquer assunto, exqe.
tuando o de natureza militar de caráter sigiloso ou fun
cional. 

Parágrafo único. A- prescrição deste artigo não se 
aplica aos militares da reserva e aos reformados quando 
estiverem convocados para o serviço ativo, no exercício 
de função em qualquer organização militar, fardados ou, 
ainda, quando atuarem coletivamente com militares da 
ativa ou da inatividadc;. 

Art. 2" Este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revoga-das ãs disposições em contrário." 

O documento>_ ••_PMDB - Assessoria Parlamentar. 
Nova República; contríbuição ao GovernO do Presiden
te Tancredo Neves", pág. 53, entre· outras coiSas-diz: 
"SÓmente quando fardado o m,ilitar na in_ativídade esta
rá sujeito aos regulamentos militares ... 

Consta que a proposição em causa tem ensejado patê
mica no·ãmbito das corporações militares. Alguns se
riam favoráveis à medida pelo seu carâtet democratizan
te e liberal enquanto que outros seriam de opinião que a 
rígida disciplina castrense há de ser exigida mesmo do 
inativo. 

O sentido maior do projeto é o de devolver ao inativo 
uma faculdade que é íilerente a todo ser humano, qual 
seja a livre manifestaçã_Q do pensamento tanto no plano 
político como no ideológico ou filosófico .. Se ao--militar 
da ativa se reconhece o direito de externar posiciona
mento para fi!lS de campanha eleitoral independente
mente de filiação político-partidária (art. 150, § 21' da 
C.F.), Com maior razãO há de se permitir àqueles transfe
ridos para a inatividade, a liberdade de expressão. 

Considera_ndo, portanto, a diverSidade de pontos de 
vista que o assunto vem causando, entendemos oportuno 
e mesmo indispensável, que os responsáveis pelas três ar
mas venham a público opinar a respeito. ~ melhor que 
fiqUe de uma ve:z. por todas, clara e patente, a posição de 
cada qual, do que permitir a veiculação de versões cuja 
autoria e fidelidade não podem ser averiguadas. 

Sala das Sessões, em 3 de outubro de 1985.- Itamar 
Franco. 

O SR. PRESIDENTE (José Fr~elli) - O requeri· 
menta lido será publicado e posteriormente incluído em 
Ordem do Dia nos termos regimentais. 

Sobre a mesa, projetas de lei que vão ser lidos pelo Sr. 
I ~'-Secretário. - -

Sfio lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 296, de 1985 

Assegura ao ex-combatente, contribuinte da PreYi• 
dência Social, aposentadoria com valor corresponden
te ao seu salário. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. _J'i' ~assegurado ao ex-combatente, contribuin
te da Previdência Social, aposentadoria com ~alo~ inte
gral correspondente ao salário percebido em atiV1dã0e. 

Art. 2~' As despesas decorr.entes da execução do dis
posto na presente lei correrão à conta do Fundo de Pre
vidência e Assistência -social (FPAS). 

Art. 39 Esta lei entra em vigoi na d_ata de ~ua publi: 
cação. -

Art. 4~' Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Ao estabelecer uma renda mensal de, 100% (cem por 
cento) do saládo benefício para renda mensal do a~xílio-. 
doença é-Oa ãpóSentadoria po'r invalidez, e 95% (nOventa 
e cinco por cento) do referido salário-benefício para as 
demais aposentadorias, o item II do art. 79 do Decreto 
nQ 89.312, de 24 de janeiro de 1984, que aprova a Conso
lidação das Leis da Previdência Social, afronta clara
mente o disposto no art. 197;da letra c da Constituição. 

Com efeito~- dispõe aquele mandamento Constitucio
nal: 

.. "'Art. 197. Ao clvn, ex-combatente da Segunda 
Guerra Mundial, que tenha participado efetivamt;n
te_ em oper3ções bélicaS-da F'orça -Expedicionãria 
Brasileira, da Marinha, da Força Aérea Brasileíra, 
da Marinha Mercante ou de força do Exérçito, _são 
assegurados os seguintes direitOs: 

-'-----">--· .. ·-· ........ "' ... -
b) ............... " ................. _ •.•• ,~ 
c) aposentadoria com proventos integrais aos vin

te e cinco a_nos P,e serviço efetívo, se funcion~_rio 
~~- público da administração direta ou indireta ou con-

tribuinte da Previdência Social (grifo nosso). 

A aposentadoria previdenciárfa, como Se sabe, toma 
por base, em qualquer hipótese, a média dos últimos 36 
(trinta e seis) meses de contribuição do segurado, o que 
leva o ex-combatente, diante da conjuntura infla_.cionâri_a 
que ora atravessa!1JOS, a perceber irrisória aposentado
ria, em termos de comparação com o que percebe, na ati
vidade, a título de salário. 

O projeto de lei que ora apresentamos procura corrigir 
essa discrepância entre a legislação previdenciária atual e 
a Carta Magna, tornando real a aplicação de dispositivo 
que-objetivoU proporcionar aos nossos .. pracinhas" não 
apenas uma homenagem, mas também meios de_subsis
tência dignos, quando aposentados. 

Ao apresentá-lo à consideração de nossos pares, espe
ramos que o mesmo venha a receber a tradicional acolhi
da que supomos está a merecer, mormente quando se 
trata de dar cumprimento aó texto da Lei Maior. 

Sala das Sessões, em 4 de outubro de 198:5..- Nivaldo 
Machado, 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legis
lacào Socfal e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 297, de 1985 

__ Acrescenta dispositivo à Lei n~' 5.108, de 21 de H

tembro de 1966, (Código Nacional de Trânsito), para 
__ o fim de determinar a inclusão de um representante da 

Associação Brasileira de Medicina de Tráfego no 
CONTRAN. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. !9 ~acrescentada ao art_. 41' do Código Nacio

-- -na! de Trânsito (Lei n9 5.108, de 21-9-66), a seguinte alf-
nea n: 
------~----

un) um representante da Associação B-riSileira 
de Medicina de Tráfego." 

Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação~ 

Art. 3'l. Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

A ABRAMET- Associação Brasileira de Medicina 
de Tráfego- ê entidade fundada há cerca de 5 (cinco) 
anos, sem fins lucrativos, que pm.::ura, através de grande 
número de_associados _em todo o País, melhorar as con-
dições de segurança do trânsito". _ 

- -Não tem a instituição outra finalidade que a de mini
mizar os efeitos lesivos do trânsito que, diga-se-de passa

_ _gem, ~uperam em muito as doe~1Ças cardi~-vasculares e 
as infecto-contagiosas em casos fatais. - -

E, pois; da mãior relevância, dada a especificidade de 
atuação da instituiÇão aqui referida, que um seu repre
sentant~-Pass~a in~egrar o Consel~~Naci()_f!a_l de ~rân~i
to, como pleiteado no presente projeto. 
~SªI~ çl_aª_~esSões,_#n:! 4 d~ ~utubro de _1985. ~Nelson 

Carneiro. - - - -- = - --
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LEGlSLAÇAO CITADA 

LEI N• 5.108. 
DE 21 DE SETEMBRO DE 1966 

Institui o Código Nacional de Trânsito. 

Art. 4" O Conselho Nacional de Trânsito, com sede 
no Distrito Federal, subordinado diretamente ao Minis
tério da Justiça e Neg_ócios Interiores, ê: o órgão máximo 
nonnaHvo da coordenação da poHtica e do sistema na
cional de trânsito e compor-se-á dos seguintes membros: 

a) um presidente, especialista em trânsito, de nível 
universitário, de-livre escolha do Chefe do Executivo; 

b) um representante do Departamento Nacional de 
Estradas de Rodagem; 

c) um-representante do Estado-Maior do Exército; 
d) um representante _do Departamento Federal de Se

gUrança ·_l:'ública especialista em trânsito; 
. e) trtif'-Yepresentante da--confederação Brâsileira de 
Automobilismo; 

O um representante do Ministério das Relações Exte~ 
ri ores; 

g)- um represeritãnte ·da Confederação Nacional de 
Transportes Terrestres (categoria dos trabalhadores de 
transportes rodoviários); 

b) um representante do Touring Club do Brasil; 
i) um representante da Confederação Nacional de 

Transportes Terrestre (categoria das empresas de trans
portes rodoviários). 
- § '" O mandato dos membros do Conselho Nacio
nal de Trânstto--Seiá de dois ano< admitida a recon
dução. 

§ 29 Os representantes das entidades referidas nas 
alíneas g e i deste artigo serão escolhidos pelo Presidente 
da República dentre três nomes por elas indicados. 

• • • • • • • • • ~. • • > • ''>r • O • • • • • • O • O • O O O •r O<> O O< O • O O 

(Às Comissões de COnstituição e Justiça e de Ser· 
viço Público Civil.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os projetas li
dos serão publicad9s e remetidos às comissões compe
tentes. 

Sobre a mesa, comunicações que vão ser lidas pelo Sr. 
I Q-Secretárío. -

São lidas as seguintes 

Brasília, 3 de outubro de 1985. 
S-enhor Presidente: 

Na forma do Regimento, tenho o prazer de comunicar 
a Vossa Excelência qUe participarei da reunião da Junta 
Diretora do Parlamento Latino-Americano, em Buenos 
Aires, no dia 07 do corrente. 

Atenciosamente, - Carlos Lyra. 

Em~ 03 de outubro de 1985. 
Senhor Presidente 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que 
me ausentarei do País a partir do dia 10 do corrente, a 
fim de, nó desempenho de missão com que me distinguiu 
o Senado, participar da Delegação Brasileira à As
sembléia Extraordináiía- -do Parlamento Latino
Americano, a realizar-se em Punta dei Leste, de 10 a 13 
do corrente mês. 

Atenciosas saudações, Carlos Lyra. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- As comuni
cações lidas vão à publicação. 

Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida pelo Sr. 1"
Secretário. 

E lida a seguinte 

Ofício n9 9/85-CFC Brasília, 3 de outubro de 1985 

Senhor Presidente. 
Comunico- a V. Ex• que, nos termos do§ 49, do artigo 

29 da Resolução n9 79, de 1985, do Senado Federal, foi 
instaurada fiscalização dos atos do Banco Nacional de 

- -Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, con-
forme Proposta_ de Fiscalização e Controle nl' 2/85 e Ter
nro·âe Instauração, em anexo. 
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Aproveito a oportunidade para apresentar a V. Ex• 
protestos de estima e consideração. 

TERMO DE INSTAURAÇÃO DE 
FISCALIZAÇÃO 

Nos termos da Lei nq 7.295,_de 1984, Resoluções n<1s 8_ 

e 79 de 1985, do Senado Federal, aos dois dias do mês de 
outubro de mil novecentos e oitenta e cinco, instaura-se 
fiscalização dos atas do Banco Nacional de Desenvolvi
mento Econômico e Social - BNDES, conforme Pro
posta de Fiscalização e Controle nl' 2(85, tendo como 
Relator o Excelentfssimo Senador Milton Cabral, com 
prazo para término e parecer final a esgotar-se em }'i'-6-
86, podendo ser prorrogado, nos termos do Regimento 
Interno. 

Para os efeitos legais, lavrou-se o presente termo, que 
vai assinado pelo Presidente da Comissão de Fiscali_~ 
zação e Controle do S_enado Fed~ral. 

Brasília, 3 de outubro_ de 1985. -Américo de Souza, 
Vice~Presidente, no exercício da Presidência. 

O SR. PRESIDENTE (José. FrageHi) - A comuni~ 
cação Hda vai à publicação.- --

O Sr. Itamar Franco - Sr_.Yresidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Itamar Franco, pela ordem. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Se
nadores: 

Como pretendo retirar o requerimento de convocação 
do Sr. Ministro das Comunicações, enviO a V. Ex~ o se-
guinte ofício: - - ---- - --

Brasília, 4 de outubro de 1985. 
Senhor Presidente, 

Em relação à dúvida suscitada entre os tapes da entre
vista do Ministro Antônio Carlos Magalhães, comuniCo 
a V. Ex' que, de fato, houve divCrgência entre a fita en
viada pelo Senhor Ministro e o tape original. Entretanto, 
nossa avaliação não ofereceu -maiores--ieflexos: --

Diante da nOta de S. Ex•, publ1cada hoje na ímPTensa, 
de que funcionários do Senado não estão dizend_o a ver
dade quanto aos tapes, cabe a V. Ex•, se assim entender 
necessário, verificar nos tapes, à dispOsição, a real e no
tória divergência entre eles. 

Permitimo-nos destacar a V. Ex' os seguintes trechos: 
'' ... O Sr. Repórter (Tarcísio Holanda) - E V. Ex• 

acha que ainda há riscos de retrocesso no Brasil? 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGÃLHÃES - Eu 
não acho que haja riscos. Mas se eu lhe disser também 
que é uma coisa impossível, também não estou sendo 
sincero. A situação hoje é totalmente difeieriie 9e um 
passado recente. Nós tivemos o povo riis ·ruas, nós tive. 
mos a eleição do Tancredo Neves de uma maneira indi
reta, mas praticamente direta porque com todo o apoio 
da população, nós temos hoje u_ma postura do Presiai:nte 
da República que não se assemelha a de seu antecessor, ê 
excelente a postura do Presidente Sarney, conseqüente-
mente estamos vivendo novos tempos que não se coadu
nam com retrocessos. Agora, que haja radicais outros, 
de um lado ou de_ outro, que possam inclusive prejudicar 
esta ampla abertura que nós desejamos, eu acho que sim. 
E quando digo isso não nie refiio, sequer, àqueles dos 
partidos até bem pouco tempo clandestinos e hoje legali
zados, que esses às vezes estão tendo mais juízo do que 
muitos dos "democratas ... " 

..... 0 Sr. Repórte·r (Haroldo Holanâa) - Seí. Mas foi 
na nota que alarmou a Nação. O Senhor disse que tem 
essa declaração do Alto Comando. Então, o General 
Walter Pires conluiado com o Presidente Figueiredo nes
sa manobra continuista. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES- Nes: 
sa ocasião a manobra já não -era tnais c6ritiflllista. Era 
uma manobra intimidatória para todos aqueles que esta
vam com Tancredo Neves saírem do campo, sobretudo 
os homens do Nordeste, os governadores do Nordeste, 

. para eles virem para o Maluf. Em setembro há uma mu-

_DIARIO _DO CONG~ESSQ_ NACIONAL (Seção II) 

dança. No dia 4 houve ·uma mudança. O último golpe 
que eles quiseram dar foi no dia 4. O Brigadeiro Dêlio 
Jardim de Mattos escreveu dois discursos, um mais ame
no e outro iria is violento. O__ Presidente da República 
mand-ou que ele less_e o mais viOlento. ffouve a resposta 
natural, onde até o Presidente Tancredo Neves me tele· 
fonava não pelo problema do aeroporto, mas coincidia 
que era meu aniversário, para me dar os parabéns, contei 
o que tinha havido no aeroporto e eu disse que ia dar 
umn resposta violenta. Ele me pediu para contar até lO e 
que desse a resposta no outro dia. Eu disse: não, por seu 
bem mesmo, tenho_que dar hoje, porque isso é um golpe 
em marcha ... '' 

-Entendemos ser importante, Sr. Presidente, para os 
analistas políticos, no futuro, conhecer a fala controver
tida de S. Ex~ Destarte, pedimos a V. Ex• a transcrição 
_nos Annis da presente entrevista. 

Na forma regimental, retiramos o Requerimento n9 
141/85 de convocação de S. Ex~ já que a entrevista pou· 
c:o revela do objetivo pretendido. 

Atenciosamente, ---:-Itamar Franco. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragel11)- A soiJcit.ii.-Ção 
do nobre Senador Itamar Franco será examinada pela 
Presidência. 

O Sr. Virgr1io Távora- Sr. Presidente, peço a pala
vra, como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) - Cd'ncedo a 
palavra ao nobre Senador Virgílio Tâvora, que falará 
como LídCr. 

__ O SR. VIRGILIO TÁVORA (PDS - CE. Como 
Líder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e 
srs:_"Senndores; de hâbito e de costume, estamos sempre 
a nos referir sobre os acertos e os desacertos cometidos 
pela chamada Nova República. Mas hoje. na ausência 

-- QOTTciCf efetivo, tendo em vista os acontecimentos do 
dia de anteontem, e o que ora publicam os joi-ilais: não 
podemos nós nos omitir de algo proferir sobre assunto 
emine11_temente_ político, qual seja- a perplexidade em que 
se encontra o meio poiftico, o meio parlamentar, quando 
não consegue dar coerência entre atitudes assumidas e 
após proclamadas da tribuna da Câmara onde, sob a 
PresidênCiâ.de V. E~•. reunido ~stava o Congresso, infor
mando àquele PlenâriÕ do acordo que a situação, jubilo
samente, afirmava t~r sido feito com a Fre!lte Municipa-· 
lista, que para essa tCrra trouxera milhares de gestoreS dB. 
causa municipal e que timidamente ontem, e hoje já sem 
r~bucos, os jornais estão a proclamar. 

Se fora notíCía de Um sirrip16s matutino, de um simples 
T v_:sr_erti_f!~· mlvez pudêssemos atribuir à má informação, 
mifs afêm de ocupar a notícia, as folhas dos mais presti
giosos jornais desta Capital e do resto do Brasit inserem 
também declarações de pessoas que podem falar pelo Pa· 
lácio do Planalto e nos dizem que, justamente, aquele 

--ac-ordo a custo do qual foi esvaziado o Plenário do Con: 
gresso Nacional, reunido sob a Presidência de V. Ex~, na 
noite de anteontem, faz-nos, da Oposição, de um lado o 
protesto deixar bem exPreSSO de CCliTio todos esSes pfo
nunciamentos e todos esses entendimentos foram feitos, 
~_do QUtro, aQ_~esmo tempo, pedir, exigir uma satis· 
fação, uma explicação, em nome de todos aqueles que de 
boa fe aceitaram como válidas as afirmativas feitas e 
que, na mnioria, já voltaram aos seus lares, 

Sr. Presidente, dizia o Líder do Partido do Movimento 
DemoCrático BrasUeiro, em nome da Situação, de uma 
forma peremptória, categórica: os termos do acordo que 
aca_bavUhl de fazer, Situação e frente Muniç:!Palista, 
dav'!-~rlo~ notícia do _ambierlte de -verdadeira festa; de 
coitgraÇaii1ento que tinha -havido no "Petrônio Por
tella": d:.wa-nos, ao mesmo tempo, ciência de que face a 
esses acontecimentos - e já aí um primeíró desUse da
quilo que combinado- a sessão seria suspensa e para a 
outra seria a -retirada da matéria da Ordem do Dia, e 

- para a outra sessão seria designada sua votação, diga-se 
de passagem, até o s_eu_ requerimento por escrito que ti
nha combinado apresentar, o tivesse feito. Mas, isso era 
um de_talhe dentro do conjunto. 

Todos os Srs. Congressistas, que durante tanto tempo, 
mais de "uma hora ou precisamente hora e ineia, ficaram 
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lá esperando no Plenário da Câmara têm bem presente 
as palavras então proferidas. 

Mas o que nós vemos hoje nos jornais? Vamos ler jus
ta-mente O Estado de S. Paulo, para não levar muito tem
po: 

O acordo feito na noite de quarta~feira no Con
gresso Nacional sobre a reforma tributária de emer
gência - depois de 40 horas de reuniões entre Pre
feitos da Frente Municipalista e representantes do 
Governo e para vigorar já a partir deste ano - não 
foi bem um acordo. Pior: não vale nada, 

"A decisão de que o acordo não é um acordo foi 
tomada pelo Presidente Josê Sarney e comunicada 
ontem ao Deputado Ulysses Guimarães, Presidente 
da Câmara e do PMDB. Sarney surpreendeu-secam 
o resultado das negociações e disse a Ul)tsses Gui
marães que seu Governo não tem nenhum compro
misso com o que foi acertado pelas lideranças da 
Aliança Democrâtica, pois as medidas "aumenta
riam o dêficit do Tesouro e _comprometeriam o 
orçamento da União", segundo seu porta-voz, que 
insistiu: 

Que atê agora poderia ser notícia de jornal, talvez uma 
apreciaÇão não muito feliz daquilo que o repórter tivesSe 
por aefJso, inserido que era opinião presidencial 

"Em nenhum momento o Palácio do Planalto 
deu sinal verde para acordos que prejudiquem sua 
política econõmica. O Deputado saiu irritado do 
Planalto. 

Mas já na página de dentro vem as palavras textuais 
-página 29: 

"Não existe nenhum acordo entre a Frente Mu
nicipalista e o Governo- disse ontem, o Presidente 
Josê Sarney ao Deputado Ulysses Guimarães, Presi
dente da Câmara e do PMD 8, a respeito dos enten
dimentos anunciados no Congresso Nacional, após 
40 homs d_e negociação sobre a reforma tributãria 
de emergência,_ Sarney se mostrou surpreendido pe
las notícias sobre o acordo e declarou a Ulysses que 
o Palácio do Planalto não tem nenhum compromis
so com o que foi acertado pelas lideranças da 
Aliança Democrática.'' 

Mas, não fica aí, Sr. Presidente. Quem ê o porta-voz 
do- Governo? Ao que nos é dado conhecer- não-SomoS 
doutores na Nova República - é Fernando Cêsar de 
Mesquita, cearense aliás dos mais ilustres. 

"De acordo com o porta·voz da Presidência, Fer
nando César Mesquita, somente depois de conver
S'dr com os Ministros da área económica é que o 
Presidente dará a posição do Governo quanto aos 
pontos passíveis de negociação com a Frente Muni· 
cipalista, Mesquita transmitiu a preocupação de 
Sarney com a repercussão dos pontos inseridos no 
pretenso acordo, "que aumentariam o déficit do Te· 
souro e comprometeriam o orçamento da União." 

"Ele insistiu -ao contrário do que dita- que, 
em nenhum momento, o Palácio do Planalto deu o 
sinal verde às lideranças para aceitar pontos preju
diciais à política econômica do Governo. O Presi
dente- de acordo com o Secretário de Imprensa
acha que os percentuais revertidos a favor dos mu
nicípios não fOram sufíciehtemeilte avaliados." 

Após isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, vem a parte 
em que o jornal já faz, diremos assim, a sua reportagem. 
Adstringimos·nos àquilo que foi declaração. Primeiro a 
pequenn notícia e depois a declaração de quem? Do 
porta-voz do Governo. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, nós que passamos 
todo aquele tempo esperando, nós que naquela noite tal
vez tenh-amos cometido o único ato pouco delicado em 
nossa vida parlamentar que nos recordamos, a soHci. 
tacão de fechar, de trancar essa sessão_ do Senad_o quan· 
doj:.í estava aberta de há muito a do Congresso, e aqui se 
praticava - vamos falar claro - wna ação dilatória 
p:.~ra ver se os. entendimentos seriam bem sucedidos; nós, 
Sr. Presidenle, na oportunidade em que renuem para 
níveis insubsistentes aos entendimentos ditos, mantidos 
na Capital da República, entre milhares de Prefeitos de 
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todo o Brasil, pondo fim a uma expectativa de encami
nhamento dos problemas ligados às angústias financei
ras dos municípios brasileiros, e as autoridades da si
tuação, sentimo-nos no dever indeclinável de solidarizar
mos com as lideranças que vieram a Brasl!ia, em busca 
de soluções para a crônica falta de recursos que impõe 
restrições intransponíveis ao desempenho das adminis
trações interioranas. E aqui gostaríamos de citar os mu
nicípios, que vinham escudados na esperança da apro
vação da Emenda Ayrton Sandoval, que objetivaria 
transferências no ano que vem no montante de 45 tri
Jhõt::s de cruzeiros, saindo da órbita federal; concorda
ram naquela proposta tão -aclamada e festejada pelo 
Hino Nacional, fora a TRU, ISTR, na reposição do 
ICM, gradativamcnte, mais aumento de!% no IPM e no 
FPE que lhe daria em 1986 apenas 8, t triihões de cruzei
ros. 

Estranhamente, as fideranças, que por este acordo ãs
sumiram a responsabilidade, são desautoradas nos en
tendimentos que promoveram, colocando t<?<:Ios nós em 
posição desconfortável perante os Prefeitos, qu-i-de boa 
fé acataram os acordos ajustados, representando subs
tanciais reforços para as finanças dos municípioS, mas 
não tanto quanto eles desejavam. Nós não poi:lemos 
omitir, ·nem deixar sem os reparos competentes a forma 
pela qual o movimento dos Prefeitos foi desmobilizada, 
por força de entendimentos desautorizados pelo Presi
dente da República. 

Com a finalidade de promover Os reparos a que fazem 
jus os ilustres Prefeitos brasileiros, que tiveram as pro
messas de atendimento dos pleitos que os empolgava to
talmente estranguladas, por força das discordâncias en
tre as autoridades maiores deste País, propomo-nos fa
zer, perante a Executiva do nosso Partido, uma reava
liação do_s termos q-ue foi-am ajustados nos entendimen
tos entre os PrefeitoS e a Aliança Democrâtica e depois, à 
última hora, a nós submetida vistas a composição de 
uma vigorosa atuação política objetivando _senão 
ampliá-las pelo menos sustentà-las. 

Nossa solidariedade, portanto, aos Prefeíto_s que con
fiaram nos compromissos assumidos pela Aliança De
mocrática e pela solidariedade subentendida d~ Presi
denle da República e submetidos a um injustificâvel 
constrangimento diante das suas comunidad'?S! no inte
rior. 

Com prazer, -ouço o aparte do eminente Senador Mar
condes GadeJha. 

O Sr. Marcondes Gadelha- Nobre Senador, a respei
tabilidade de V. Ex• é de tal ordem que vou ter que dar o 
aparte de pé. O jornal em que V. Ex' se louvou, iniCial
mente, e que tomei a liberdade de apanhar sobre a sua 
mesa, inicia desta forma: 

"Não me comprometi em aceitar todos os termos 
desse acordo". Com essas palavras ditas pessoal
mente ao Presidente da Câmara, Deputado Ulysses 
Guimarães, principal negociador da Frente Munici
palista, o Senador José Sarney pôs a Pique, ontem, o 
castelo de cartas, etc. cuja ... " 

O SR. VIRGILIO TÁVORA ---Eminente Senador, 
permita-nos só para V. Ex• não incidir em erro. Não ci
tamos esse jornal. Desculpe V. Ex• chegou no meio do 
discurso. O que citamos e lemos foi justamente Estado de 
S. Paulo, V. Ex• está lendo o Jornal de Brasília. Um pou
co diferente? 

O Sr. Marcondes -Gadelha - V. Ex• o exibia de uma 
forma tão clamorosa que eu não resisti ao apelo visual 
do jorni:ll com aquela mi:lnchete. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA - V. Ex• está bom de 
cabeça, bom de raciocínio, está ruim de letra! Apelamos 
para as notas taquigrãficas, para memória de cada um 
dos Srs. Senadores. Referimos-nos ao jornal O Estad~ de 
S. Paulo, e fizemos até referCncia à mãgnitude e à página 
em que estampa a notícia. E como V. Ex' viu o Jornal de 
Brasília aqui junto, jUlgou que fo~se ele o órgão a que 
nos refcrírUmos. 

O que ff~mos está nas notas taquigrâficas. Não foi nem 
toda a reportagem, foi a parte referente à noticia. 

O Sr. Marcondes Gadelha- Nobre Senador, de qual
quer forma, gostaria que V. Ex• me informasse melhor 
porque quero suber se a Imprensa estáplublicando duas 
versões. Se no jornal citado por V. Ex• existe esta expres-
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são: ''Não me comprometi em aceitar todos os tennos 
desse ac_ordo""-Por gentileza, poderia V. Ex• dizer-me se 
isso existe no jornal a que se refere? 

O SR. VIRGILIO TÁVORA - Não! Nele, se diz o 
-seguinte: "Não existe nenhum acordo entre a Frente 
Municipalista e o Governo, disse ontem ... ". Foi o que le
mos. 

O-Sr. Marcondes Gadelha- Agora, pergunto a V. Ex~ 
em quem é que vou me _louvar? 

O SR. VIRGILIO TÁVORA- É a fala'do Presidente 
José Sarney ao Deputado Ulysses Guimarães, Presidente 
da Câmara dos Deputados? 

Leremos outra vez: 

"Perguntamos quem era o porta-voz do Senhor 
-Presidente da República. Disseram-nos que parece 
que é o Sr. Fernando de César Mesquita. De acordo 
com o porta-voz da Presidência ... " 

O Sr. Marcondes Gadelha- Senador Virgílio Távora, 
quero saber qual é a Imprensa que estâ falando. Na ver
--dade, senador, são duas imprensas. V. Ex' despreza uma 
manchete tão candente que estava sobre a sua mesa só 
porque, no corpo da matéria, se diz uma coisa totalmen
te inversa da _que está dito no jornal que V. Ex' exibe nes
te momento. 

O SR. VIRG(LIO TÁVORA- E V. Ex' que tantos 
louva minhas faz ao jornal O Estado de S. Paulo, quando 
justamente ele aborda os problemas principais, quer tirar 
até do orador o direito de fazer ciente à Nação, por inter
médio da tribuna deste Senado ... 

c.;> Sr. M~:trcondes Çad~lb-..:-::- Mas~ nobre Senador, hã 
uma dlfeiença escandalosa entre uma frase e outra ... 

O SR. VIRGILIO TÁVORA- ... o que foi dito pelo 
porta-voz da Presidência da República. 

O Sr. Ma;c~ndes Gad~Jha- ... nobre Senador, hã uma 
diferença gritariteentre uma frase e outra. Aí, se diz que 
não há nenhum acordo; que o Presidente Sarney falou 
que não aceita nenhum acordo. _Aqui diz: ''Nãom~ com
prometi a aceitar todos os termos do acordo ... " Há uma 
diferença como da água para o vinho. E preciso, primei
ro, me informar- e V._Ex.~ que estã tão enfronhado no 
~sunto, que é o_ intérprete tão fidedigno do pensamento 

. do Presidente da República e da Imprensa ... 

OSR. VIRGILIO_TÁVORA-:- Não! V. Ex~, que é da 
Situação e _g!!_e_ fez esse acor_d_o. Nós nào flZemos esse 

- acofdo. 

O Sr. Marcondes Gadelha- ... vai me dizer, primeiro, 
qual é a informação que nós vamos analisar. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Estamos analisando a 
informação ... 

-- Q Sl:t,~I:'RE.SIDN'E_TE_(José Frage!!i)- Peço que, se 
V. Ex' conceda o aparte ... 

O SR. VIllGfLIO TÁVORA- ••• Porqueeleestãme 
perguntando, Presidente, num caso em que V. Ex• tam
bém é participe e, vamos dizer, também responsável por 
todo este affaire. V. Ex•, com todo o apreço que lhe te
mos, sabe perfeitamente que V. Ex• também, como todos 
nós, fomos lâ no Plenário do Congresso par~ícipes do 
episódio de anteontem. V. Ex', como Dirigente maior do 
Cotigre~so, V. Ex• que aceitou como vâlido tudq q_ue foi 
dito da tribuna, por intermédio do Lider do PMDB -
que não vamos discutir, no momento, se era verdade ou 
não......; e nós todos que assistimos e discutimos a base do 
que nos afirmavam que era um acordo líquido acabado. 
E, prova evidente disto é que o Plenário estava com as 
galerias praticamente vazias. t isso que estamos discu~ 

~tindo. 

O SR. PRESID~NTE (José Fragelli)- Nobre Sena~ 
dor Virgílio Tâvora, só gostaria de saber se o Senador 
Marcondes Gadelha estâ ou não com o aparte. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA- O Senador Marcoo· 
des G_adelha pode continuar o seu grande discurso. Ago
ra não diga que fomos ler um jornal quando lemos, jus
tamente, e dissemos bem claro, O Estado de S. Paulo e as 
palavras do mui acredit~do, atê o dia de hoje; porta-voz 
da Presidência da República, Fernando César Mesquita. 
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O prazo de V. 
Ex• terminou, mas vamos dar mais quatro minutos. 

O Sr. Marcondes Gadelha- Reservo-me para pedir a 
palavra como Líder, em seguida. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Então, pe<;o 
que V. Ex' conclua o seu pronunciamento. 

O Sr. Itamar Franco- V. Ex• concederia um aparte, 
nobre Senador Virgílio Távora? 

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Ouvimos V. Ex•, com 
muito prazer, -nobre Senador Itamar Franco. 

O Sr~_Itamar Franco- Senador Virgflio Távora, se 
existe ::\Cordo ou-não, não sei. Mas, evidentemente, seria 
muito fácil dirimir a dúvida entre um jornal e outro se a 
Liderança do Governo nesta Casa esclarecesse o assun
to. Isso é que é o importante. O problema não é dos jor
nais. O problema é que a Liderança do Goverrio, que é 
nossa, precisa esclarecer se há ou não acordo. Mas o que 
quero deixar claro a V. Ex•, Senador Virgfiio Tãvora, é 
que, por incrível que pareça, às vésperas da votação da 
Emenda Airton Sandoval, a nossa B~mcada, pelo menos, 
fomos chamados à reunião pelo nobre Lfder; nós desco
nhecíamos qualquer acerto que se tivesse feito em re
lação à reforma tributária - assunto de tamanha magni
tude, naquilo que temos reclamado ao longo dos anos 
aqui nesta Casa, não apenas agora com a Emenda Air
ton Sandoval, havia um completo desconhecimento da 
Bancado do PMDB do Senado da Repdblica, às vêspe
ras da votação. E agora, nós temos que aguardar. Não é 
um problema de O Estado de S •. Paulo e do Jomlll de 

---Brasília, mas que_ a Liderança venha a esclarecer, de fato, 
se h_á ou não este acordo. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Eminerite Senador, a 
Mesa, que conosco não brinca C:m horário, já nos deu o 
aviso de que devemos encerrar. Agora, ~ o caso de per
guntar: quem dos Srs. ai estã respondendo - desculpe
nos - pela Liderança do PMDB? Eminente Senador 
Hélio Gueiros? 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Peço a V. Ex• 
Para concluir. · 

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Concluindo, Sr. Pre
sidente, apenas um minuto. V. Ex• jâ vai, com chavezi
nha de ouro com -os seus correligionários. 

V. Ex•, SenadoiNivaldo Machado, é quem está repre
sentando a Liderança do PFL, ou o eminente Senador? 

Então, a pergunta fica feita aos dois, em conjunto. 
Não é preciso discussão: 

Este acordo está de pé ou não? PTl 
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O Sr. Marcondes Gadelba- Peço a palavra, Sr. Presi
~ente. 

O SR. PRESID~NTE (José Fragelli)- V. Ex' pede a 
palavra co~o Lfder? 

O Sr. Marcondes Gadelha- A rigor, eu pediria a pa· 
i?vra em duas circunstâncias: para uma comunicação ur· 
gente e inadiável e, depois, como Líder, para responder. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Somente na 
qualidade de Líder, V. Ex• tem 20 minutos para fazer as 
duas coisas. 

O SR. MARCONDES GADELHA (PFL - PB. 
Como Líder, pronuncia o segUinte discurso. Sem revisão 
do orador.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Nós ficamos, de alguma forma, impressionadOs com a 
celeridade com que o eminente Líder do PDS, Senador 
Virgílio Tâvora, fez a sua opção entre duas versões intei
ramente díSpares, inteiramente divergentes, inteiramente 
conflitantes e inteiramente antagônicas de uma mesma 
matéria. :E. surpreendente a pressa como se formou o juf
zo do eminente Senador Virgilio Távora e como S. Ex' se 
inclinou por uma forma de apresentação do fato e desde
nhou da outra, subestimando a sua validade, muito em
bora se encontrasse sobre a sua mesa de trabalho, com 
um título enorme, o fato escancarado, chamando a 
atenção p-ara uma leitura, aind~ que perfunctória, que le
varia S. Ex•, certamente, a alguma parcimônia em re~ 
tacão às observações que fez o comportamento do Go
verno e da sua representação no Congresso Nacional. 
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O Sr. Lomanto Júnior- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MARCONDES GADELHA- Mas, nobre Se
nador, eu nem bem começei o_meu discurso ... 

O Sr. Lomanto Júnior- Não, nobre Senador. Estou 
aflito para que V, Ex• me dê uma resposta. 

O SR. MARCONDES GADELHA- V. Ex• não sabe 
nem qual é a resposta e jâ estâ aflito? 

O Sr. Lomanto Júnior- Se V, Ex• me conceder um 
aparte, eu lhe farei a pergunta. 

O SR. MARCONDES GADELHA- Pois não! Ouço 
o aparte de V. Ex• 

O Sr. Lomanto Júnior- Nobre Senador, eu e os pre
feitos do Brasil inteiro, os municipidistãs, os Deputados 
que ficaram lâ esperando, os Senadores, o Senador Ita
mar Franco, todos nós estamos estupefatos com a notí
cia vinculada. Porque, primeiro, não fomos chamados 
para participar do dabate; fizeram um acordo em que de
ram aos prefeitos apenas um prato de lentilha. Porque na 
hora em que reclamamos reforma tributária, na hora em 
que o País inteiro reclama, quando todos prometeram 
fazer uma reforma tributária para equilibrar a Fede
ração brasileira, o que se vê é o retardamento, tivemos 
aquela minimora, reforma através da Emenda Passof 
Pôrto, que sofreu uma série de acidentes na sua exe
cução. E, agora, esperava-se que a chamada Nova Re
p6blica - porque todos estavam comprometidos com 
isso -digo, porque lutei durante todo esse tempo, mes
mo fazendo parte da Bancada do Governo, lutei durante 
todo esse tempo. Nunca deixei de profligar aqui, nunca 
deixei de reclamar de verberar aqui tantas vezes o meu 
protesto, no sentido de que se fizesse uma reforma admi
nistratiVa-. Esperamos que agora ·em que todos estaVam 
comprometidos com essa reforma que ela se tornasse 
uma realidade. O que ocorreu foi o seguinte: veio uma 
emei_tda do nobre correligionário da Frente Liberal, do 
Partido de V. Ex~. e apresenta uma emenda; todos nós 
comparecemos para votar aquela emenda que era uma 
providência, se não era uma reforma completa, já era 
uma providência no sentido de equilibrar a Federação, 
de atender aos desassistidos aos munidpios que estão 
amargando há tanto tempo e recolhendo - como eu 
digo e não canso de repetir - as migalhas do banquete 
orçamentário do País. Pois bem, vieram os prefeitos tO
dos do Brasil e vieram trazidos por um correligionârio de 
V. Ex~ -

O SR. MARCONDES GADELHA- V. Ex~ deman
da muito tempo para descarregar sua aflição, ri.obre Se-- . 
nador. 

O Sr. Lomanto Júnior- Irei formular a pergunta. O 
que eu queria saber é o seguinte: aquele prato de lentilha 
que o Partido de V. Ex•, que o grupo do Governo que 
nós não fomos chamados para o debate, nós não fomos 
convidados para participar, foi oferecido que ao invés de 
uma emenda que trazia cerca de 40 a 50 trilhões de cru
zeiros, ofereceu um pouco mais, não sei se chega a três 
trilhões, inclusive uma co~s~_ distorcida, porque o proble
ma da Taxa Rodoviãria Unica essa só vai beneficiar aos 
grandes municípios, os municípios que têm realmente 
um número de veículos avantajado. O que eu queria sa
ber, nobre Senador Marcondes Gadelha, V. Ex• que é 
um aliado- sempre aqui lutou em favor dos municípios 
- este prato de lentilha oferecido como fórmula para 
atender os aflitos prefeitos, os angustiados administra
dores municipais, se este mesmo prato de lentilha lhe vai 
ser negado. Porque o que li, se é que ainda entendo e 
acredito que realmente eu saiba ler, e tenho uma per
cepção desse assunto, porque dediquei toda a minha vida 
pública na l~ta pelo iortalecimento dos municíp~os e, 
sobretudo, VIsando uma reforma tributária justa- põis 
bem, eu g:_rgunto a V. Ex• se o prato de lentilha vai ser 
negado. Porque lã foi dito claramente pelo seu Lider, e 
todos nós que estãvamos ali reunidos para votar a Emen
da Sandoval ficamos decepcionados. Eu, por exemplo, 
sai decepcionado, porque achei que era muito pouco. 
Pois bem, esse pouquíssimo, essa migalha ainda vai ser 
negada? 

O SR. MARCONDES GADELHA - Veja V. Ex• 
como o Governo é gentil! Veja V. Ex~ como o Governo é 
ameno, como é suave no trato - oferece um prato de 

lentilha quando querem obrigã-lo a beber um copo de ci
cuta. Veja a diferença de tratamento. Nobre Senador, 
porque quiseram acuar o Governo, obrigã-lo a uma ati-

- rude forçada, tentando se institucionalizar um sistema de 
pressão pelo qual grupos sociais se organizam e vêm a 
Brasília e acampam na rampa do Congresso, invadem as 
galerias, ocupam as salas dos Senadores, levam tudo e 
arrancam _tudo como se o Governo estivess_e, nobre Se
nador, sem o controle sobre os fatos políticos, econômi
cos _e sociais deste País. 

O Sr. Lomanto JúOior- Quem chefiava a delegação 
era o Governador de São Paulo Orestes Quércia. 

O SR. MARCONDES GADELHA - Como se esti
vesse a Nação a deriva;' como se nós não tivéssemos o sis
tema de elaboração; como se nós não tivéssemos o siste
ma pensante; como -~e, derepente, à base da turbamulta, 
se pudesse forçar o- Governo a tomar posições sem ter, 
sequer, o direito à anãlise, sem ter o direito a ixpender li
vremente a sua opinião. 

Veja bem o prato de lentilha a que V, Ex• se referiu. 
Foi pelo menos uma atitude, que eu diria, decente ante a 
presSão, que diria, insidiosa. 

O Sr. Virgílio Távora - Pressão insidiosa de quem? 

O SR. MARCONDES GADELHA - De quem, 
sobre Senador? Indsidiosa de quem? 

O Sr. Virílio Távora - Airton Sandoval não é da 
Oposição. 

O SR. MARCONDES GADELHA- Não estou acu· 
sando pessoas, nobre Senador, e se eu avistasse aqui uma 
multidão nessa galeria não ia escolher A ou B para dizer 
que estã havendo uma pressão. 

O Sr. Lomanto Júnior ---V. Ex• não ia citar os Prefei
tos, V. Ex!> ía dizer que a turba desenfreada ... 

O SR. MARCONDES GADELHA -Havia Prefeitos 
e não Prefeitos, havia titulares de t~dos os postos eleti
vos neste País e havia atê cidadãos que não eram titula
res de qualquer posto. Não me compete dizer, aqui, se a 
pressão é legítima ou ilegítima; compete a mim dizer que 
o Governo não estâ obrigado a decidir sob pressão, 
nobre Senador, porque V. Ex.f, se estivesse no exercício 
de- uma função desse tipo, também não aceitaria decidir 
sob pressão. 

O Sr. Lomanto Júnior- Pelo contrário, da outra vez 
f~i o próprio Presidente da República que abriu as por
tas do palâcio e resolveu. Foi o Presidente da Câmara 
dos Deputados, foi o Líder do seu Partido, foram todos 

--osmemb-fõS da Aliança Democrãtica que assumiram 
esse compromisso com os Prefeitos, dando uma pequeni
na compensação e mesmo assim, logo que eles retornam 
a seus Municípios lêem pelos jornais:- o Governo não tem 
nada com isso nem aSsumiu nenhum compromissõ. Ora, 
se isso fosse nos entulhos autoritãrios, se isso fosse no 
passado, seria realmente fruto do autoritarismo, do des
prezo e do descaso para com os legítimos representantes 
do povo, que são os Prefeitos Municipais. 

O SR. MARCONDES GADELHA- Agora que V. 
Ex~ abandona um pouco a-discussão em torno do prato 
de lentilha, podemos descer à realidade dos fatos, ao lei
to natural. 

O Sr. Lomanto Júnior- São migalhas, eu diria pior 
ainda~ ê um saco de pipoca. 

O SR. MARCONDES GADELHA - O vocabulãrio 
~mocional de V. Ex•, seu conhecimento de culinãria é 

_uma coisa ilimitada, nobre Senador. Aliás, é a arte dos 
baianos conhecer bem culinária. Sou nluito limitado nes
se campo, nobre Senador Lomanto Júnior. Mas eu lhe 
digo que o Governo, a parte substantiva, a plêce de rêsis
tance desse banquete que V. Ex• discute neste momento é 
a vontade do Governo de negociar. b a_negociação que é 
o _fato normal... 

O Sr. ~()~anto Júnior - ... honra ao compromüso ... 

O SR. MARCOND~S GAD~LHA -Sr. Presidente, 
eu me sinto destituído da minha palavra, o nobre Sena
dor Lomanto Júnior pediu a palavra ... 
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O Sr. Lo manto Júnior - Não peço mais. Não precisa 
mais responder a coisa alguma. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) (Fazendo soar a 
campainha) - Peço que V. Ex' não interrompa o Ora
dor. 

O SR. MARCONDES GADELHA- Mas, Sr. Presi· 
denJ..e,~ o nobre Senador Lomanto Júnior pede aparte 
para descarregar a sua aflição e, em seguida, fala mais de 
meia hora, ocupa todo o tempo deste modesto orador. E 
quero me reservar o tempo. Apenas comecei a análise do 
discurso do Senador Virgílio TávOra e agora tenho que 
responder. .. 

O Sr. Virgflio Távora - V. Ex• jã eStã é esgotando o 
seu tempo. 

O SR. PRESIDENTE-(Josê Fragelli)- Quero preve
nir a V. Ex' que dispõe ã:penas de tO minutos. 

O Sr. Américo de Souza - Mas a Mesa é sempre con
descendente. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Apenas 10 
minutos o tempo de liderança. Peço a V. Ex•, se for as
sim, para não receber mais apartes. 

O SR. MARCONDES GADELHA- Quantos minu· 
tos? 

O Sr. Virgflio Távora --À vontade. Vamos ouvir essa 
pata ti v a do Nordeste aqui, porque precisa ser muito pa
tativa para defender ... 

O SR. PRESID~NTE (José Fragelli)- São 20 minu
tos, mas S. Ex• jâ ocupou lO minutos. 

O SR. MARCONDES GADELHA - Estamos numa 
tarde ecológ_ica- é passarinho, comida, lentilha, patati
va. 

O Sr. Lomanto Júnior -V. Ex• estã perdido. 

O SR. MARCONDES GADELHA - Mas o essen
cial, Sr. Presidente, é que o PDS náo quer dar ao Gover
no o direito- de responder ao discurso do nobre Senador 
Virgflio Távora 

Dizia eu, Sr. Presidente, que S. Ex• foi faccioso quan
do optou p~r _uma das versões, apenas aquela que condi
zia, que interessava ao seu julgamento, à sua ânsia de 
c:ondenar _apriorlsticci e -precipitadamente o Governo. 

O Sr. Virgflio Távora - Jã no Governo não. V. Ex•s 

O SR. MARCONDES GADELHA - Vou·me lou
var, Sr. Presidente, no texto que tenho aqui à mão e acho 
que o nobre Senador Virgílio Távora não vai também 
contestar o J ornai de BraSJ1ia._ O texto que tenho à mão 
- ouçam os Srs. Senadores- não vo_u alterar nenhuma 
vírgula para que façam um juizo claro,lfmpido, sereno e 
bem sedimentado a respeito desse assunto: 

"Não me comprometi em aceitar todos os termos des
te acordo". _Essas_as palavras ditas pessoalmente ao Pre
sidente_ da Câmara, pelo Presidente José Sarney: "Não 
me comprometi em aceitar todos os termos deste acor
do"- _significa que se comprometeu a aceitar a maioria 
dos termos desse acordo; signifiCa ainda mais que se dis
põe a manter a ~egociação, a manter os termos da nego
ciação; significa ainda que tem uma posição concreta e 
não apenas retórica,como essa que foi reclamada pelo 
nobre Senador Lomanto J6nior, em favor da descentrali
zação:administrativa, do fortalecimentO dos municípios, 
do _municipalismo, ao federalismo e das unidades locais 
de alto _governo. Essa parecC-me que é a premissa, ê o 
ponto original que temos que extrair do núcleo do pensa
mento expresso nessa sentença do Presidente da Re
p6blica. 

O Sr. Aloysio Chaves- Nesta passagem, eu gostaria 
que V. Ex• me concedesse um aparte. 

O SR. MARCONDES GADELHA - Ouço V. Ex• 
_ Assim, eu .responderei aos três apartes de uma vez só, se 

bem que não tomarei a posição apressada dejã advinhar 
9 que Y. Ex• vai ciizer, como fez o Senador Lomanto Jú-
nior. -

O Sr. Aloysio Fb•ves - Farei uma apreciação, tanto 
quanto possível, 1senta e não emocional a respeito do te-
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ma, s_obretudo da declaração de V. EX• de que há duas 
versões inteiramente opostas, díspares, e que o nobre Se
nador Virgílio Távora se utilizou apenas de uma. E V. 
Ex-', com muita presteza e com muita oportunidade, len
do o jornal que estava sobre a mesa do Líder do PDS, 
apresenta uma versão que seria diferente. Aqui, peço a 
atenção de V. Ex•, pela própria leitura e as declarações 
que acabou de fazer. Não há declarações diSpares, opos
tas. De um lado, se diz que o Presidente não aceita o 
acordo. -

O SR. MARCONDES GADELHA_- Nenhum acor· 
do, 

O Sr. Aloysio Chaves - Não tem compromisso, nãO
tem responsabilidade com o acordo .. 

O SR. MARCONDES GADELHA -Com todos os 
termos do acordo. 

O St. A.loysio Chaves - ... porque não deu o seu as
sentimento prévio. E, na outra, V. Ex• declara que o Pre
sidente não concorda com todos os termos. Então, con
corda em parte, não é verdade? 

O SR. MAR CONDES GADELHA- Pelo tnenos, em 
parte. 

O Sr. AloysJo Cbaves- As versões são divergentes em 
parte, mas não são opostas, não são dispares, não são 
contraditórias. O segundo_ ponto; que V. Ex_• nAQ pode 
afastar, é que não houve imposição, não houve pressão. 
Houve um acordo celebrado pelo Partido de V. Ex•, pelo 
PMDB, pela Aliança Democrática em lon&ã. reunião, 
com amplo debate no auditório Petrônio- Portella. No 
Congresso se anunciou esse acordo. Portanto o proble
ma que se coloca agora é este: o acordo _será ou não 
cumprido. Se o for apenas em parte~ foram logrados os 
prefeitos ou, mais do que isso foram ilaqueados na sua 
boa fé, que aceitaram o compromisso assumido, anun
ciado e proclamado e que agora ~tá na eminência de ser 
cumprido. Este fato ninguém pode modificar, niguêm 
pode arredar. Não há outra versão, a verdade é_uma só. 

O SR. MARCONDES GADELHA - Se V. Ex•s 
atentassem para o quadro de consensualismo que esta
mos vivendo, de pluralismo político, talvez não levantas
sem essa questão, com tanta insistência. Vejam bem, o 
Congresso Nacional, as Lideranças políticas no Con
gresso Nacional fecharam um acordo com os prefeitos, 
com a Frente Municipalista, ou por quem falasse em 
nome daquele grupo heterogêneo, e eu diria estridente. 
As Lideranças do Congresso NacíonaT fecharam esse 
acordo. Mas, nobre Senador, não está escrito, em ne: 
nhum textq_çieste País, que o Congresso Nacional ou que 
as Lideranças do CóngreSsó Nacional ê uma filial do Pa~ 
Jácio do GOveino. Não está ... 

O Dr. AloysJo Chaves- Nunca se disse, mas também 
não é um segmcritO Submisso. Antes, V. Ex• proclama
vam que o PDS aprovava sistematicamente tudo o que o 
Governo propunha. O PDS assumia a sua condíção de 
Partido. de Partido que dava sustentação política ao Gow 
verno. Agora, V, Exf quer tirar castanha do fogo, sem 
queimar os dedos. Tem que pelo menos sabrecáwla: 

O SR. MARCONDES GADELHA -V. Ex• gostaria 
que houvesse um alinhamento automático do Presidente 
da República ao acordo ou que, no inverso das é_9isas, 
este Congresso não tivesse o direito de fazer acordos sem 
ter um placet um nihil obstat absoluto e completo. 

O Sr. Aloysfo Chaves- Se o fez, o Congresso é: sobew 
rano e deve honrá-lo, deve cumprir aquilo que foi acertaw 
do. 

O SR. MARCONDES GADELHA -O Congresso é 
soberano e o Executivo também tem a sua soberania,, a 
sua autonomia. Os três Poderes são autónomos~ AgÕra, 
em nenhum instante, o Pr~dente dis~e que deixará de 
respeitar o Congresso. Reserva-se Sua Ex_celênda o direiw 
to de analisar os termos da proposta pelo menos ê o que 
estou lendo- porque não tive esse acesso que teve o S_e
nador Virgílio Távora, as informações de Palácio com 
tanta fluidez. 

O Sr. Virgílio Távora - E o mal sempre; quem está 
na Oposição sabe muito Pou.co! 

O SR. MARCONDES GADELHA - Estou melou
vando nos termos desta reportagem que está aqui no 
Jornal de Brasília. 

O Sr. Virgílio Távora- E nós nos louvamos nas de
clarações do. porta-voz. 

O SR. MARCONDES GADELHA -Depois, discuti
remos o porta-voz, mas vamos ouvir a palavra do Presi
dente da _R_eptíblica. 

O SR~ PRI!:SlDENTE (José Fragelli) - V. Ex' tem 
apenas 2 minutos para concluir, pois temos que obedecer 
0- Regimento Interno. 

O SR. MARCONDES GADELHA -Peço para con
cluir pois não tive· tempo de responder ao Senador Lo-

- manto Júnior, a quem tenho todo o respeito, admiração 
e carinho. Eu preciso responder ainda a S. Ex• mas gosM 
taria de concluir esta parte. Não foi dito em nenhum ins
tante que o Presidente não acatará; a pena que se reserva 
o direito de analisar os termos do acordo, até porque não 
sei se foi lavrada alguma coisa por _escrito, se o Governo 
discorda da matéria substantiva, ou se discorda de algu
ma parte adjetiva dessa questão. 

O Sr. Virgílio Távora- V. Ex• não estava lá? 

O SR. MARCONDES GADELHA -Não, não esta
va! 

O Sr. Virgílio Távora- Foi exibido o papel, o docu-
-meitfõT- -- -

O SR. MARCONDES GADELHA - Eu não estava. 
Mas, veja bem! Não está dito se o Governo discorda de 
parte substantiva ou de parte meramente condicionante, 
-circunstancial e adjetiva dessa matéria- não está ex
plicitado; o que está dito é aquilo em que o Governo 

- concorda, que acho que é a parte mais importante que jâ 
está feita, que ê 1% de aumento no Fundo de Partici
pação, pois ê reclamação maio"r dos municípios - e esta 
parte já está aceita; os outros termos, o Governo tem o 
direito de analisar1 porque não está subordinado, não es
tá vinculado ao Congresso Nacional, e nem o Congresso 
está sujeito a ordens do Poder Exec~tivo _para poder fe
-Cha-r acordo com outras esferas de administração. 

~devido a esse tipo de cuidado analítico que peço um 
pouco- de paciência dos Srs. Membros da douta Opow 
sição, antes de fechar um juízo de condenação ou de exe
cração da atitude, seja do Governo, seja do Congresso 
Nacional, que me parece precipitada. 

Agora, nobre Senador Lomanto Júnior, V. Ex• não te
nha_n_1inhuma dúvida -de que esse compromisso será hon
rado, será cumprido. E V. Ex• tem aqui, no seu admira
dor, uma pessoa que se expõe a qualquer cobrança tam
bém nesse sentid()~j)ClfqUe está profundamente compro
metido com a idéia de que não pode haver democracia 
onde o Poder Central se transforma num "Leviatã" fe
derativo, que ocupa toda a cena nacional, não pode ha
ver equilíbrio não pode haver auto-sustentação de um re
gime democrático, onde só um Poder concentra toda a 
capacidade de atribuição, todas as competências eJo(ÍQS 
os recursos. 

Veja V. Ex• que essa não é uma mágica muito compli
cada que-venha a exigir do Governo um sacrifício muito 
gr.lndePC:irq·ue, paralelamente à distribuição de recursos, 
está também a distribuição de encargos. Esta é umá ati
tude saudável... 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- PeÇo a V. Ex• 
para conç_!ui!:.___Q_O__!]_~e_j~~t!~~ino!J o seu _km-_p_Q. 

O SR. MAR CONDES GADELHA --... ê uma atitude 
correta do ponto de vista de gestão, pois, não se pode 
mais comp(~ender que um prefeito venha a Brasília com 
um "pires na mão", mendigando -eu não diria um pra
to de lentilhas, mas muitas vezes coisas me.o<;~res _do que 
-isto- para resolver o Probleffia de uma pequena praça, 
~c uma á~ea de lazer, ou -~e ~ma coisa insig_nificante, ten
do muii~s v~ gue ~gastar fnais temPo e recursos nessa 
jornada cansativa, extenuante, do que se_estivessem nor
malmente vinculados, dentro do conjunto orçamentário-
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administrativo do País, recursos adequados para a exe
cw;ão dessas tarefas mais comezinhas dos seus municiM 
pes, que estão ao seu lado, sofrendo as agruras do dia-a
dia. Não tenha V. Ex• nenhuma dúvida! 

Agora, essa reforma tributária deve ser ainda muito 
mais consistente do que tudo isto que está proposto, 
deve ser muito mais institucionalizado e serenamente 
analisado. 

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) --Peço a V. Ex• 
que conclua, nobre Senador. 

O SR. MARCONDES GADELHA- Sr. Presidente. 
encerro aqui este assunto, prometo voltar a ele em outro 
dia quando o nobre Senador Virgílio Távora certamente 
voltar à cobrança. 

Peco. agora, a palavra para uma comunicação urgenM 
te~ inadiável e muito rápida. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Continua 
com a palavra o nobre Senador Marcondes Gadelha, 
para uma comunicação urgente. 

O SR. MARCONDES GADELHA (PFL- PB. Para 
uma comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi~ 
dente, Srs. Senadores: 

Pela primeira vez, nesta Casa, se discute o orçamento. 
Tivemos o belo discurso do Senador Roberto Campos, 
as belas análises do Senador Virgílio Távora, as contra
ditas seguras do Senador José Lins, e tantos outros que 
já se debruçaram sobre essa matéria de extraordiná-ria 
significância, cjue há vinte anos se encontrava mais ou 
menos esquecida, mais ou menos arquivada. 

O Sr. Itamar Franco - Permite V. Ex• um aparte? 
(Assentimento do orador). Não é a primeira Vez que se 
disCute o -areamento nesta Casa, V. Ex~ comete uma inM 
justiça e, por favor, eu pediria uma retifiCação sua, porM 
que, ainda hâ pouco, eu dizia ao Senador Aderbal Jure-
ma que eu mesmo tenho um projeto tramitando na Casa, 
exigindo, por ex~mplo, que o Conselho Monetário Na
cional o envie ao Congresso Nacional para que o aprove. 
Há muitos anos, Senador MarcondeS Gadelba, tem-nos 
batjdo pelo unicidade dos orçamentos nesta Casa. As-
sim, não diga que é a primeira vez. Peço que V. Ex• faça 
essa retíficação, por favor. 

O SR. MARCONDES GADELHA - Folgo que te
nha exi~tjdo esse fato, mas confesso a V. Ex' que o que a 
N_ação toda reclama é que os orçamentos passam aqui
mais ou menos virgens, incólumes, ... 

O Sr. ftamar Franco- Mas há projetas e debates nes
te Senado que V. Ex• faria justiça, não a mim, mas a to
dos oS p-arlamentares que têm se interessado por essa 
matéria. Estou certo da justiqa que V. Exf há de reconhe
cer. 

O SR. MARCONDES GADELHA- Aceito a obser· 
vação de V. Ex~ Talvez tenha havido uma distorção na 
extensão da observação que faço, Talvez, por um reforço 
de linguagem, eu tenha dito que nunca se discutiu o orça
mento. Talvez devesse dizer que nunca se discutiu com 
tanto interesse, com tanta transparência e-com tanta cla
reza, atê porque o Poder Executivo, pela primeira vez, 
coloca itens do Orçamento Monetário junto com o Orça
mento Fiscal, e isso desperta o interesse das duas Casas e 
de toda a comunidade nacional sobre seus destinos que, 
de uma forma ou de outra, estão explicitados naquele 
documento. 

Mas, dizia eu, Sr. Presidente, que em função disto tal
vez, e por outras razões, porque este Congresso pretende 
ser realmente o centro de decisões da nova democracia, e 
não aperttf,Úxerctr um papel à parte, ê que esta Casa está 
profundamente interessada na matéria orçamentária. 

Sr. Presidente, comunico aos Srs. Senadores que, aten
dendo a designação de V. Ex•, atendendo a iniciativa to
ffiada em boa hora por V. Ex•, haverâ, nos próxirilos dias 
8, 9 e lO. de outubro, um alentado debate sobr~ "O Legis
lativo e o Orçamento'\ com a participação de parlamenM 
tares, autoridades da área econômica, especialistas e um 
grupo de três conferencistas americanos, um dos quais 
Deputado com mais de 20 anos de ativídades no Capi
tólio, com uma longa folha de serviços prestados ao apri-
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moramento do Orçamento e das finanças nos Estados 
Unidos. 

Neste Simpósio, que será o quarfo que se realiza den
tro de um amplo programa de intercâmbio que o Parla
mento brasíleiro vein desenvolvendo com outras insti
tuições parlamentares do mundo, particularmente com o 
Congresso Americano, teremos a presença do ex
Deputado Robert Giaírilo, que fói Presidente da Comis
são de Orçamento da Câmara dos Deputados d_o seu 
país; Drf Alice Rivlin, a primeira Diretora do Escritório 
de Orçamento do Congresso e atual Diretora do Progra
ma de Estudos Econômicos da "Brookings Institution"; 
Sr~ Carol Cox, Presidente e Diritora da Comissão para 
um Orçamento Federal Responsâvel. 

O temãrio, que Compreende assuntos da maior rele
vância, e que tem merecido as nossas reflexões em nossa 
atividade política e legislativa, ab_ordará o orçamento 
como instrumento de política ei:ontimica; a proposta 
orçamentária em seus aspectos de concepção, estrutura, 
iniciativa rigidez e nexibi_lidad_e. recei_ta e despesa; -e tam
bém os aspectos de execução, fiscalização ~ controle. _A 
divisãQ de po-deres e as competências, 

Esse temãiiO será debatido, inicialmente, por comen
taristas, na atuaJidade, bastantes envolvidos e experien
tes no assunto, tais coino: Luiz Paulo Rosemberg, da 
Presidência da RepúbHca; Paulo Francini, da FIESP;_ Q 

nobre Senador Severo Gomes; Ministro João Sayad; Mi
nistro Paulo Lustosa; Ministro Alberto Hoffmann, do 
Tribunal de Constas da União, e o Secretário de Orça
mento da SEPLAN, José Teófilo Oliveira. 

Numa fase em que o CongressO Nacional, o nosso Po
der Legislativo, está readquirindo prerrogativas funda
mentais no direcionamento da atividade: ec.on.ômica e na 
gestão dos recursos públicos em nósso país, este debate é 
de grande importância e de interesse geraL 

Na qualidade de Presidente Executivo do evento, te
nho o prazer de lembrar aos Srs. Senadores o perfodo_de 
8 a 10 de outubro como de grande expectativa a partici
pação de todos os·que puderem enriquecer e valorizar o 
debate com as suas presenças. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Hélio Gudrõs, que falará 
como Líder da PM D B. 

O SR. HELIO GUEIROS (PMDB - PA. Como 
Líder, pronuncia o seguinte dLs.curso, Sem revisão do 
orador.)_- Sr. Presidente, Srs. Senadores.: 

Poderia me dispensar acudir à convocação- pública e 
solene do eminente Senador Virg1lio Távora, para pres
tar esclarecimentos .sobre o se_u protesto em razão dessa 
reforma tributária de emergência, porque o eminente_Se
nador Marcondes Gadelha já deu as explicações q_ue o 
assunto requeria. Mas, tenho de acudir à convocação do 
Senador Virgílio Távora e VoU tentar pelo menos ser ori
ginal. Não tenho nada com que um jornal diz e outro dia 
diz diferente, até porque, Sr. Presidente, nem na Bíblia 
encontramos essa coerência perfeita que todos querem, 
quanto mais num jornal. Vê V. Ex• que, baseado na 
Bíblia, temos o judaísmo, o catoliCismo, 'protestantismo 
e um pouquinho também do espiritismo, além de outras 
seitas que diariamente estão surgindo da noite para o dia 
no mundo inteiro._ Tudo, de certa maneira, baseado na 
Bíblia. Ora, se a Bíblia, que foi escriüi"sob inspiração do 
Espírito Santo, não conseguiu_ coerência tão reclamada, 
é evidente que os jornais, escritos ao sabor dos aconteci
mentos, no aceso dos acontecimentos, naturalmente, não 
sejam também tão coincidentes. 

O Sr. Virgílio Távora- Eminente Senador, permite 
um aparte? 

O SR. HELIO GUEIROS - Pois não! 

O Sr. Virgílio Távora-- E um aparte de aplauso. Nós 
estamos em gênero, número e pessoa concordando com 
V. Ex•. Apenas, nós lemos declarações de pessoas que 
até o dia de hoje, para nós, pode ser que para V~ Ex•s não 
sejam, eram autorizadas para falar pelo Presidente. Isso 
que gostaríamos de inserir no seu pronunciamento. Não 
optamos pela notícia de um jornal, mas pela declaração 
de autoridade competente para falar em nome do Presi
dente da República, seu porta-voz que é, que declarava e 

pedimos as devidas explicações. S. Ex•, levando na brin
cadeira, subtrai· me- u termo é bonito -subtrai-me o 
jornal que está na minha mesa, parece que é um fato iné
dito, vai brandi-lo e lê-lo como documento de divergên
cia de opinião. Não endossei o que um jornal ou outro 
dizia. Apenas li aquilo que estava como .. afirmativa" de 
eminentes personalidades do Palácio do Planalto, nada 
mais. Fixado esse ponto, no resto estamos de pleno acor
do com o seu exórdfO. 

O SR. HEUO GUEIROS - Fique tranqililo V. Ex• 
que não haverá stibtração, também, de minha parte de 
nenhum jornal, de nenhum documento ... 

O Sr. Virgílio Távora- Não há mais jornal, também, 
por aqui. 

O SR. H:J!:LIO GUEIROS- ... Nem de nenhuma ide
ia e informação de V. Ex• até porque, nobre Senador 
Virgl1io Távora, no caso fomos protagonistas do aconte
cimentO. Não temos que pedir informações nem a jorna
listas, nem a jornal, nem a quem quer que seja. Afinal de 
contas, o assunto é da competência exclusiva, primitiva 
do Congresso Nacional. Então, tudo quanto ocorreu ou 
tivesse de ocorrer t_eria que ser por deliberação Iivre, so
berana dos Srs. Senadores e dos Srs. Deputados. Por is
so, dou o meu teste:munho. O que houve no dia anterior 
da programação da votação da emend~ foi um impasse 
entre as autoridades econôm.ico-fiilanceiras do Governo 
e os representantes da Frente Municipalista. O acordo 
não conseguiu ser fechado e _da parte do Governo hou'ie 
a declaração de encerramento do diâlogo; houve a decla
ração de que nada mais se pOderia conversar sobre o as
sunto. Digo isso porque a Bancada do Meu Partido este
ve Reunida à nqite na yéspera e o Ministro João Sayad 
declarou ao I,.íder Hu.mher~o Lucena que não houve pos
sibilidade de se chegara um entendimento entre as reiVfri
dicações da Frente e as possibilidades do Governo. Foi, 
então, que o nobre Seilador Humberto Lucena, atenden
do, inclusive~ i uma exposição do V ice-governador Ores
te Quêrcia, que falava pela Frérite Municipalista, resol· 
veu fazer um apelo ao Deputado Ulysses Guimarães pa
ra, em conjunto, tentarem uma reabertura das nego
ciações e do ~iâlogo com o fiin ~âe levar essa nova po
sição io Presidcj:p.te JoSé Sarney e ver sç era possíy~l che
gar· a um entenaimerito" que parecia totã.lmente impossí
vel. No dia seguinte, o Auditório Petrônío Portela, com 
a- p-r-e-s-e-rre-a--de Humberto Lucena, Pimenta da Veiga, 
Oreste Quêrcia e dos Prefeitos, foi feito um acordo entre 

- aS Lideranças politicas do Congresso Nacional e a Fren-
te Municipalista. Esse acordo, exclusivo na área da Fren
te com as Lideranças do Congresso, for cOinU.nicado por 
quem'? O único que ()UVi ~omunicii foi o Lrder Pimenta 
da .Yeiga. Na sessãO do Congresso Nacional, retardada 
intencionalmente com o objetivo de se chegar a um acor
do, quem anunciou_que aconteceu ou deixou de aconte
cer foi o Líder Pimenta da Veiga. E lembfo-me perfeita
mente, porque estava presente, que S. Ex' declarou, alto 
e bom som, e isso pode ser conferido petas notas taqui
grâficas, -que o acordo ensaiado pelas Lideranças políti
cas e a Frente Muni~ipalista ia, agora, ser levado ao Pre
sidente José Sarriey. Isso estâ dito clara e peremptoria
mente, ~e __ uma maneira insofisniâvel,_no discurso taqui
grafado __:_ não_ sei se já foi publicado -do nobre Lrder 
Pimenta da Veiga na sessão do Congresso Nacional. 
Não houve, aSsim, um compromisso prévio, no esciurõ, 
incOndicional, do Presidente José Sarney em aceitar esse 
ensaio de acordo entre a Frente Municipalista e os Líde
reS do Governo aqui, no Congresso Nacional. Não hou
ve-esse acordo. Se tiVesse havido, o assunto teria sido en
cerrado na noite daquele dia. 

Por que não se encerraria logo o caso? Teria sido tudo 
encerrado, mas não se encerrou porque faltava a palavra 
final do Presidente da República. O que havia- isso sim 
- era um consenso- entre os Congressistas, de que a 
Emenda Airton Sandoval se aprovada seria um desca~ 
labro. Isso era um convencimento unânime, tanto por 
parte do Goi.reátO cOrito-da OposiÇão, porque ela repre
sentaria _u_m desfalc.iUe-de- cerca de 45 bilhões de cruzeiros 
n_qs_r_ecu-rsos d-ª- União, e o nobre Senador Virgrlio Távo
ra, que se apoqUenta- e se preocupa-tanto quanto o déficit 
que S. Ex' calcula em 50 passa para 52 e 53 trilhões, ima
ginem os nobres SenadOres ... 
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o_ Si'. Virgflio Távora- Se me apoquento, por que é 
que o GOverno não faz'? 

O SR. H:~LIO GUEIROS - ... se esse déficit fosse 
aumentado em 45 tdlhões de cruzeiros! ~evidente, este é 
o detalhe que tem que ser ressaltado, que a Emenda Air
ton Sandoval é inaceitável. 

O Congresso Nacional tem que verificar as reivindi
cações, as necessidades dos- Estados e dos M unicí:Pios, 
mas também tem que levar em consideração os proble
mas -da União. 

O Sr. Virgflio Távora- V. Ex• está entrando no méri~ 
to, nós estamos disçutindo as preliminares. 

O SR. HtUO GUEIROS - Não podemos aqui, só 
porque estamos eventualmente_ encurralados por 500 
prefeitos, resolver só na base do interesse das prefeituras. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite V, Ex• um aparte? 

O Sr. Virgflio Távora - Primeiro, não fazemos a in
justiça de achar que V. Ex•_~tejaencurralado por 300_ou 
500 prefeitos. 

O SR. HtLIO GUEIROS- Seria uma irresponsabi
lidade do Congresso Nacional se ele somente, por causa 
da presença física, eventual, de 400 ou 500 prefeitos, qua
se todo~ aq~i do_ ~ui, aliás, quase todos paulistas, fosse 
derrubar o precário equilíbrio econômico-financeiro do 
PaiS porqUe 200 ou 300 prefeitos paulistas estavam que
rendo- encóstãr o Congresso Nacional. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite V, Ex• um aparte? 

O SR. HtUO GUEIROS- Jã vou permitir. 
Então, Sr. Presidente, Srs. Senadores. o que houve foi 

uma posição sensata, prudente, patriótica do Congresso 
NacionaL Estamos dispostos a atender às feivindicações 
dos municípios, todos realmente passando necessídades, 
com problemas st;:riíssimos; estamos disp"o_st_os a atender 
às rehjndica_çQeS dos Estados, todos ein sitUação de pe
núria; mã.s não vámos «cobrir um santo" descobrindo 
outro. Seria irresponsabilidade deste Congresso Nacio
nal, e não podemos jam~is admitir que a maioria do 
Congresso Nacional fosse assim tão irresponsável para 
resolver uma questão tão grave de maneira tão sim
plória. 

Dou o aparte ao ilustre Senador Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Nobre Senador Hélio 
Gueiros, o que me preocupa nesta hora é ver que esta
mos tratando de um assunto da maior importância, 
colno é o prOblema da reforma tributária, com essa idéia 
de remendos constitucionais. Nós estamos tratando num 
corre-corre de momento, para ver o que se pode_dar para 
tapar a boca dos outros. Nós estamos vendo- eu acre
dito- por exemplo, que essa pressão dos prefeitos é nã
turã.I no regime democrático de vir ao Congresso Nacio
nal e fazer o seu lobby. O que eu sou contra é fazer aqUe
la pressão nas galerias em dias de votação, com manifes· 
t8.ções que não existem em parlamento nenhum do mun
do; por mais democrático que seja o país não se permite 
aquilo que, às vezes, nós encontramos e vemos no Con
gresso Nacional. O que eu acho é que os prefeitos dos 
municípios deveriam tratar desse assunto com o Gover~ 
no, e com as Lideranças do GoVerno, visando a uma so
lução mais definitiva, porque eu acho que 1%- rião sei 
se é prato de lentilha, se é saco de pipoca, se é castanha
do-pará, ou o que é- mas ê_ muito pouco em relação às 
necessidades dos municipios. Parece-me que não chega
remos jamais a uma decisão satisfatória se não houver 
um entendimento com a visão do conjunto e a visão pa
triótica,_ aCima de tudo. Como V. Ex' bem disse, tambêm 
os interesses da U rlião têm que ser levados em conside
ração, nas dificuldades que estamos atravessando. Ao 
Executivo, nó momento, quando se trata de uma emenda 
constitucional, não se pode lançar a pecha e dizer se vai 
aceitar ou não o acordo. Porque o acordo é feito acfui 
dentro, a decisão é soberana do Congresso Nacional e 
não há nem direito a vetO por parte do Executivo. Mas 
nós devemos lançar idéias para debate. Eu lembraria, 
por exemplo, um projetq que eu mesmo apresentei a res
peito do Imposto único sobre Combustíveis e Lubrifi
cantes, e se nós retornássemos como ele era inicialmente 
- porque esse imposto, sub~repticiamente, foi deforma
do pelo Executivo no decorrer desses últimos anos, ile
galment~--:-: 1'!9s_ ~eríamos _1,1m aumento de receita para os 
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Estados e os Municípios, da- ofdem de 11 trilhões de cru
zeiros, muito superior ao que se estã hoje ralando com a 
emenda da emergência. E, nQbre Senador, não é somente 
esse projeto apenas, são vârias idêias que podem surgir 
de um debate sÇrio e urgente. Nãci se pode tambêm ficar 
protelando uma solução, como infelizmente foi feftõ,' 
desde o início do Governo; temos que atender _ã:quel~s 
necessidades e aq_s compromissos da Aliança Democrãti
ca - e como tenho dito vãriã.s v_ezes, entrei nó Partído 
da Frente Liberal sem nenhum sentido fisi~l6gico,_e não 
pedi nenhum cargo; pelo contrârio, estou perdendo ami
gos meus na Sabia, que estão sendo demitido_s. Mas o 
que eu quero, como integrante do Partido da Frente Li~ 
beral, ou em qualquer lugar em que me encontre, é 
cobrar os compromissos que foram feitos. E a Aliança 
Democrática tem o compromisso de fazer, de imediato, a 
reforma tributária; no entanto, ela não foi feita. Na me
dida em que se protelam essas decisões é que vem esse 
tipo de pressão para decisões de emergência, que não Je~ 
vam a atender aos interesses dos municípios, que ficam 
com os olhos vend_adO$ por uma liderança forte., que está 
tendo êxito naSSuas reivindicações, mas que não visam 
realmente ao interesse do muníc[pio. Lançam a idéia de 
1% como se isso fosse a salvação dos municípios brasiteiM 
ros. Por _isso é que lanço aqui um apelo às Lideranças da 
Aliança Democrática, para que tratem desse assunto, 
não para resolver problemas de emergência, mas para to~ 
mar uma decisão definitiva~ visando ao interesse do Bra
sil acima de tudo e atendendo às necessidades dos m).l
nicípios. 

O SR. HtLIO GUEIROS- Muito grato a V. Ex•, 
nobre Senador Jutahy Magalhães. Quero_ dize:r-lhe que 
admito perfeitamente as presSões. Só não acbo que se 
deva resolver na base do medo da pressão. Agora, que a 
pressão ê legítima, é perfeita, é razoável, tudo bem I Mas, 
se resolver como alguns assustados Congressistas- "que 
chegavam aqui na carreira dizendo:_ .. Olha, vamos de
pressa para lá porque o negócio está fervc:;ndo!", eu não 
aceito iSto! 

O Sr. Jutahy Magalhies- Nisto eu concordo plena
mente e o Senador Lomanto, que está aqui presente.~ me 
ouviu dizer a um prefeito: "Se quiser vir na base do sim 
ou do não, aí você está en:ado, porque eu digo logo 
não". 

O SR. HtLIO GUEIROS- Não qu~ro ser mais va,
lente do que os outros, mas a Casa é testemunha de que, 
no ano passado, uma turma enorme de garimpeiros de 
Serra Pe_Iada se colocou nas galerias para ver se me acua
va e não me acuou. Eu acho que não está certo. Se um 
Senador ou um Deputado não tem coragem para resistir 
a 100, 200 peSsoas que fazem pressão, ele não tem o di
reito de estar aqui dentro. Então, eu não sou contr_a a 
pressão. Só não admito que nos rendamOs à pressão por 
medo_ dessa pressão, como alguns assustados colegas 
nossos se manifestaram naqUele dia. 

Voltando ao assunto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
quero dizer que estou autorizado pela Liderança do 
PMDB a declarar que o Presidente José Sarney ainda 
não tomou qualquer medida e qualquer decisão sobre a 
proposta que lhe foi feita~ Sua. Excelência está estudan
do e vai decidir sobre essa proposta; se algum jornal tem 
noticiado que Sua. Excelência já decidiu, pode até coin
cidir de Su$. Excelência não vir a aceitar, mas a Verdade ê 
que atê este momento o Presidente da República não de
cidiu sobre a proposta que lhe foi feita. Agora; estou 
também com o Senador J1,1.tahy Magalhães, de que não é 
fácil fazer reforma tributária no Brasil. ~muito fácil di
zer o que se deve fazer. Mas, como se dividir uma arreca
dação que é sempre a mesma? A atividade econômica 
brasileira já está supertributada. Então, o CJ.ue se pode é 
tirar da União e dar para o Estado; tirar do Estado e dar 
para o Município, mas aumentar não ê fácil! E seria uma 
irresponsabilidade do CongressO Nacional não atender a 
essa realidade. a por isso que não é fácil fazer a_ reforma 
tributária, ... 

O SR. PRESID~NTE (José Fragelli) (Fazendo soar_a 
campainha.)- Peço que V. Ex' conclua o _seu discurso. 

O SR. HltLIO GUEIROS- Voujã terminar, Sr._Pre
sidente- ... embora seja uma aspiração, uma reivindi
cação de to~os os Estados e de_.tod~s os MunicípiQs; ha
Verá necCSslctac:ie 'de muito estudo, d'e müiTa-piüdênciã, 
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. de muita sensatez e de muito patriotismo para conseguir· 
mos fazer uma redivisão do bolo tributário de uma ma.: 
neira mais justa e- eqüanime entre os Estados, Municl·· 
pios e a União. 

Concedo apa_r_te ao Senado: Virgílio Távora. 

O Sr. Virgílio Távora- Número um: parabéns pela 
sua- franqueza. V. Ex' disse aquilo que perguntamos des
de o início e espetamos que seja juSfainente esta a pala
Vra oficial do Governo. Muito bem! Número dois~ emi· 
nente Senador_Hélio Guefros, quero dizer que a teor_ia é 
uma coisa e a prática ê completamente diferente. 
Permita-me lembrar que estudos sobre reforma tribu
tária, hoje, existem ex abundantia, e exige muito é cora
gem de tributar os lucros do capital especulativo, os-lu
cros -dos acréscimos patrimoniais, tributar a própria for
tuna, isto é que nós, país capitalista sem capital não abri
gamos, em nossa sociedade ainda, as necessárias forças 
morais para tomar medidas como essas. T çt de onde_ ti
rar, tem e muito e sabe V. Ex' melhor do que nós,_Mas, 
em todo caso, parabéns pela afirmativa corajosa· que V. 
Ex• faz, que redime muitissímo tudo_ que hQüve, infeliz
mente, no dia de anteontem. 

O SR. HltLJO_ GUEIROS _-Quanto ao número um, 
sou muito grato à referência de V. Ex.t-; quanto ao núme
ro dois, V. EXf., no _decorr~r dos trabalhos do Congresso 
Nacional, naturalmente, haverá de dar a sua contr;i
bu_ição _soQre_~sªes estl.J.dg_s a respeito da reforma tribu-
tâ,:fi,- -- ~ -
_ Q!l_~rô:~~~e~~ali~and~._ S~_ Presi~ente.u 

O Sr. Virgilio Távora- Perdão, eminente Senador, 
não sofra de amn~ia. O nobre Senador Robert.o ~atur~ 
niná ·e nós apresentamos projeto a esse respeitO, que foi 
fulminado pela Velha República que esperamos que a 
Nova, hoje tão lúcida, tão translúcida, tão transparente, 
não nos dê o mesmo destino. A Casa tem os projetas a 
esse respeito. Não são palavras, mas já letras em letra de 
forma. 

O SR. Hl!:LIO GUEUWS -Esteja certo V. Ex• de 
que-ás-Iniciativas equilibradas, sensatas, oportunas, se
rãQ_levadas_na deví_da conta pelo Governo. 

Apenas qUero dizer, Sr. Presidente, para terminar, que 
não houve incorreção nem das lideranças políticas do 
Governo- nesta-Casa, nerp. do Presidente da República, 

_ no trato da reforma tributária de emergência; todos agiM 
ram dentro das suas atribuições, nos limites da sua com
petência. Agata, para se chegar a um acordo, é precisO 
que ele seja bom para todas as partes e não apenas para 
uma. 

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

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

João.Castelo- Marcondes Gadelha- Aderbal Jure
ma - Guilherme Palmeira - J utahy Magalhães -
Amaral Furlan -:- Fernando Henrique Cardoso - Sal
danha Derzi. 

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) - Está finda a 
Hora do Expediente. 

PassaMse à 

ORDEM DO DIA 
Não há quorum para deliberação. 
Em conseqUência, deixam de ser submetidos à delibe-

ração do _Plenário QS _PrQjetos .de ..Le! _dª Câmara rtqs 
53/ II, e 41, 56 e 6 t /85, Projetas de Resoluções nqs I 00, -
101, 102, 103, 104 e 106/85; e Projeto de Lei do Senado 
nq 267/83, uma vez que estão em fase de votação. 

O SR. PRESID!'NTE (Josê Fragelli) -Item 12:~ 

piscussão, em segundo turno, do Projeto de Lei 
do Senado no;. 95, de 1982, de autoria do Senador 
Gastão M üller, que veda a fabricação de velculos 
autom'?tores de passageiros, com potência superior 
~_180 I:l_~._qu_e não ~-~m para consumo a álcool, e 

dâ outras prOvidências, tendo 
c PARliCERES, sob n'S 819 e 820, de 1983, das 

Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionali~ 

~dade e juridicidade, com voto Vencido do Senador 
Passos Pôrto; e 

- ....::.. -de Economia, favoráVel. 

Outubro de 1985 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão ordi
-niria de 5 de setembro do corrente ano, tendo a discus
são sido adiada, a requerimento do Senador Milton 
Cabral; para a presente sessão. 

Em discussão_ o projeto, em segundo turno. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra encerro a discus· 

são. 
Encerrada a discussão, o projeto ê dado como definiti

vamente aprovado, nos termos do Regimento Interno. 
-A- matéria vai à Comissão de Redação. 

t=. o seguint~ o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 9s, de 19S2 

Veda a fabricaçio de veículos automotores de pas
sageiros, com potência superior a 180 HP, que não 
sejam para consumo a álcool, e dá outras providên
cias. 

O ·congreSs.o- N acion_al d~~;creta: 
Art. Jq Ficam os fabricantes de veículos autonloiO: 

res proibidos de p_roduzir carros de passageiros, com po~ 
tência de moto:r acima de 180 HP, que não utilizem ex
clusivamente álcool como combustível. 

Art. 2'>' O Poder Executivo regulamentará a_ preSente 
Lei dentro__d~ 90 Jnoventa) dias contados de sua publiM 
cação, deteniiina-rtdo o prazo em que os fabricantes de 
veículos terão para Se adaptarem ao disposto nesta lei. 

Art. 3q Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 4q Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Jos~ Fragelli)- Nós ni!o te
mos números para continuar funcionando. Na sessão há 
somente sete Senadores. 

Nestas condições, a P~esidência, antes de.encerrar os 
trabalhos, designa para a sessão ordinária da próxima 
segun~a-feira. di~ ~ de outubro, a seguinte 
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Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Cãma· 
ra nO? 53, de 1977 (no;. 227/75, na Casa de Origem), que 
dispõe sobre condições a observar na renovação de con
tratos de atletas profissionais, e dâ outras providências, 
tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•ds 1.360 e 
1.3.61, de 1981, das Comissões: 

-de Legisla~ão Social; e 
-de Educação e Cultura. 

2 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n94l, de 1985 (nq 4.976/85, na Casa de origem). de ini
ciativa do Senhor Presidente da República, que altera a 
estrutura da categoria funcional de Geógrafo, do Grupo
Outras Ativídades de Nível Superior, e clã outras provi
dências, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, :tob nqs 618 e 619, de 
1985, das Comissões: 

-de Serviço Público Chil; e 
-de Finanças. 

3 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra nq 56, de 1985 (nq 4.975/85, na Casa de origem), de ini
ciativa do Senhor Presidente da República, que altera a 
estrutura da categoria funcional de 'Sociólogo, do 
Grupo-Outras Atívldades de Nivel Superior, e dá outras 
providências, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 616 e 617, de 
1985, das C.omissões: 

- de Serviço Público Civil; e 
- de Finanças. 
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Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n96l, de 1985 (n\1 4.985/85, na Casa de origem}, de ini
ciativa do Senhor Presidente da República, que fixa os 
valores de retribuição das categorias funcionaiS de Zoo
tecnista e Terapeuta Ocupacional, do Grupo-Outras Ati
vidades de Nível Superior a que se refere a Lei n~' 6.550, 
de 5 de julho de 1978, e dá outras providências, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 701 e 702, de 
1985, das Comissões: 

- de Serviço Público Civil; e 
- de Finanças 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 
100, de 1985 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer fi'i' 680, de 1985), que au
toriza a Prefeitura Municipal de Joviãnia(GO), a eleva
rem Cr$ 33.712.590 (trinta e três milhões, setecentos e 
doze mil, quinhentos e noventa cruzeiros) o montatite de 
sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nqs 681 e 682, de 1985, das Comis
sões: 

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

-de Municípios, favorável. 

Votação, em turno úníco, do Projeto de Resolução nq 

101, de 1985 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecern9 683, de 1985), que au
toriza a Prefeitura Municipal de Aurora do Norte (GO), 
a elevar em Cr$ 141.371.509 (cento e quarenta e um mi-
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lhões, trezentos e setenta e um mil, quinhentos e nove 
cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n9s 684 e 685, de 1985, das Comis
sões: 

- de Constituição e Justiça, pela constit~cionalidade e 
juridicidade; e 

-de Municípios, favorâ.vel. 

Votação, em turn-o único, do Projeto de Resolução n"' 
102, de 1985 (apresentado pela Comissão de Econoniía 
como conclusão' de seu Pa-recer n' 686, de 1985), que au
toriza a Prefeitura Municipal de Piracicaba (SP) a elevar 
em Cr$ 10.720.200.000 (dez bilhões, setecento's e vinte 
milhões, duzentos mil cruzeir9S") o montante de sua dívi-
da consolidada, tendo ' 

PARECERES, sob n9s 687 e 688, de 1985, das Comis
sões: 

_:de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; e 

-de Municípios, favorável. 

Votação em turno único, do Projeto de Resolução n9 
1()3, de 1985 {apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer nO? 689, de 1985), que au· 
toriza a Prefeitura Municipal de Lages (SC) a elevar em 
CrS 116,937.338 (cento e dezesseis milhões, novecentos e 
trinta e sete mil, trezentos e trinta e oito cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidade, tendo 

PARECERES, sob nYs 690 e 691, de 1985, das Comis
sões: 

- Constituição e Justiça, Pela Constitucionalidade e 
juridicidade; e 

-de Municípios. favorável. 

Votação, em turno único, do ProjetO de- RCsolução· n9 
104, de 1985 (apresentado pela Comissão de Economia 
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como conclusão de seu Parecer nY '693, de I 985 - ap6s 
audiência junto ao Banco Central do Brasil), que autori
za a Prefeftura Municipal de Araras (SP), a elevar em 
CrS 7 .952.8D_2_.000 (sete bilhões, novecentos e cinqUenta e 
dois milhões, oitocentos e dois mil cruzeiros) o montante 
d.e sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 694 e 695, de 1985, das Cornis· 
sões: 

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

-de Municípios, favorável. 

lO 

Votação em turno único, do Projeto de Resolução nO? 
106, de 1985 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n"' 697, de 1985), que au
toriza a Prefeitura Municipal de Arenápolis a elevar em 
Cr$ 897.577.690 (oitocentos e noventa e sete milhões, 
quinhentos e setenta e sete mil, seiscentos e noventa cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n9s 698 e 699, de 1985, das Comis
sões: 

- de Constituição e Justiça, pel~ constitucionalidade e 
juridicidade; e 

-de Municípios, favorável. 

11 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se
nado nO? 267, de 1983, de autoria do Senador Itamar 
Franco, que dispõe sobre a não aplicação dos regula
mentos disciplinares das Forças Armadas aos casos que 
especifica, tendo 

PARECERES, sob n9s 442 e 443, de 1985, das Comis
sões: 

de Constituição e JuStiça, pela constitucionalidade c 
juridicidade e, no mérito, contrário, com voto vencido 
dos Senadores "Hélio Gueiros e Enêas Faria; e 

-de Segurança Nacional, contrãrio. 
O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- Está encerra

da a sessão. 

(Levanta-se -a sess"a.o às 16 horas e 22 minutos.) 
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ANO XL-N• 128 CAPITAl,. FEDERAL TERÇA-FEIRA, 8 DE OUTUBRO DE 1985 

SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42,. inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 102, DE 1985 

Autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul a contratar operação de crédito no valor de CrS 
19.655.865.420 ( dezenove bilhões, seiscentos e cinqüenta e cinco milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil, quatrocen
tos e vinte cruzeiros). 

Art. 1• É o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do artigo 2• da Resolução n• 93, de 11 de ou
tubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a contratar operação de crédito, no valor de Cr$ 19.655.865.420 (dezenove bi
lhões, seiscentos e· CinqUeiD.ta-e cinCO niilhões, oitocentos e sessenta e cinco· mil, quatrocentos e vinte cruzeiros), correSpondente a 
804.511,18 Obrigações Reajustãveis do Tesouro Nacional - ORTN, considerado o valor nominal da OR TN de Cr$ 24.432,06, 
vigente em janeiro de 1985, junto ã Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Funâo de Apo(o ao Desen
volvimento Social - F AS, destinada à ampliação da rede estadual de ensino bãsico e implantação do programa de policiamento 
ostensivo do 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, 7 de outubro de 1985. - Senador José Fragelli, Presidente. 

1- ATA DA 192• SESSÃO, EM 7 DE OU
TUBRO DE 1985 

1.1 -ABERTURA 

1.~- EXPEDIENTE 

1.2.1- Ofícios do Sr. l'i'-Secretário da Câmara dos 
Deputados 

Encaminhando à revisão do Senado aulógrãfos dos 
seguintes projetas: 

-Projeto de Lei da Câmara n' 143/85 (n9 
4.961/84, na Casa de origem), que flxa os valores de 
retribuição do Grupo-Arquivo, do Serviço CivH do 
Poder Executivo, e dã outras_ providências. 

- Projeto de Lei da Câmara n' 144/85 (n"' 
6.056/85, na Casa de origem), que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, ao Ministério da Saúde, crédito su
plementar até o limite de Cr$ 2.411.700.000, para o 
fim que especifica. 

SUMÁRIO 

-Projeto de Lei da Câinaia ri'i'" 145/85- (n"' 
4.362(84, na Casa de origem), que denomina "Sena
dor Nilo Coelho" a rodovia BR-428, que liga Cabro
bó a Petrolina, no Estado de Pernambuco. 

- Projeto de Lei da Cânlara n9 146/84- (n~ 
4.324/84, na Casa de origem), que autoriza a criação, 
em Guarulhos, n~ Estado de São Paulo, de Escola 
Técnica Fe_deral, em nível de 29 grau. 

:..:... Projeto de- Lei di Câmara n'i' 147/85 {n'i' 
I .297 /83_,_ na- Casa de origem), que dâ nova redação 
ao·art. 2'1 da Lei n"' 6.59"2, de 17 de novembro de 1978, 
que concede- amparo aos eX-combateõ.lesjulgados-in
capazes definitivamente para o serviço militar. 

-Projeto de Lei -da- Câniara n'i' 148/85 (n'~ 
1.295/84, na Casa de origem), que dispõe sobre a 
isenção de limite mínimo de idade para admissão de 
professores às escolas oficfais em decorrênCia de con
curso público. 

--Projefo de Lei da __ C~mara n'~ 149/85-
Complementar (n\> 48/83 __::_Complementar, na Casa 
de origem), que altera redação do inciso IV do art. 2'1 
çia_~c;i_Çomplemeritãr Q.'~ 1, (fe"9-de Dovembro de 
1 Q67, que estabelece os req ~i si tOs mínimos de popu
lação e renda p6blica e a ·ro·rm.a de coõsulta prévia às 
populações locais para a criação de novos municí
pios. 

- -Projeto- _c;le __ Leí da C~mara n'i'_ 150/85 (n9 
4.118/80, na Casa de origem), que determina o afas
tamento da autoridade responsãvel por violação dos 
direitos humanos e dã outras providências. 

-Projeto de Lei" da Câm3.ra n'i' 151/85 (n9 
3.908/84, na Casa de origem), que declara de utilida
de pública o Instituto Administrativo Jesus Bom Pas
tor - lAJES, com sede em Andradina, Estado de 
São Paulo. 

-Projeto de Lei da Câmara n'i' 152/85 (n'~ 
4.086/80, na Casa de origem), que acrescenta parã-
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grafo, a ser numerado como § 19, ao art. 643 da Con~ _ 
solidação das Leis do Trabalho aprovada pelo 
Decreto-lei n' 5..452, de I"' de maio de 1943. 

- Projeto de Lei da Câmara n' 153/85 (n' 
2.061/83, na Casa de origem), que acrescenta parã
grafos ao art. 239 __ da Lei n" 6.404, de 15 de dezem_l?ro 
de 1976, que dispõe sobr_e as sociedades por ações. 

-Projeto de Lei .da Câmara n' 154/85 (n' 
2.270/83, na Casa ae origem), que autoriza o Poder 
Executivo a criar a Escola Agrotécnica de Rio do Sul, 
no Estado de Santa Catarina, e dã outras providên
cias. 

-Projeto de Lei da Câmara n~' _155/85 (n~' 
2.622/83, na Casa de-õrigem), que autoriza o Poder 
Executivo a instituir ii Fundação Universidade do 
Vale do Rio Pardo, em Santa Cruz do Sul, Estado do 
Rio Grande do 89!. 

-Projeto-_ de Lei da _Câqu.~ra n~' _15~/85 __ (ÍJ.f 
2. 751/83, na Casa de origem), que altera o Decret<J.o. 
lei n~' 167, de 14 de fevereiro de 19_67~ que dispõe 
sobre titulas de ·crédito rural e dã Qutras providên
cias. 

-Projeto de Lei da Câmara n9 157/85 (n9 

1.888/83, ria Casa de origem), que dã _denominação 
ao aeroporto internacional de Campinas. 

- Projeto de Lei da Câmara., n'~ 158/85 (n'~ 
1.586/83, na Casa de origem), que dispõ:.i.sobre a 
obrigatória utilização de legendas nos progremas de 
televisão que especifica, visando a possibilitar a sua 
percepção por deficientes auditivos. 

-Projeto _de __ Lei da Câma_ra _n~' __ 159/85 _(n9 

1.087/83, na Casa de origem), que altera dispositivo 
do Decreto-lei n' 972, de 17 de outubro de 1969, que 
disciplina o exercício da profissão de jornalista. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 160/85 (n' 
1.322/83, na Casa de origem), que eleva a cidade de 
Oeiras, no Estado do Piauí, à condição de monumen
to nacional. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 161/85 (n'>'l83/83, 
na Casa de origem), que dispõe sobre o salãri_o mfni
mo profissional do advogado e dá outras providên
cias. 

-Projeto de Lei da Câmara n~' 162/85 (n9 

6.444/85, na Casa de origem), que dispõe sobre a Ta
bela de Pessoal da Superintendência do Desenvolvi
mento do Nordeste- SUDENE e dâ outras provi
dências. 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Impresso sob o responsabilidade da Mesa do Senado Federal 

ASSINATURAS 

Via Superfície: 

Semestre 

Ano 

Cr$ 3.000,00 

Cr$ 6.000,00 

Exemplar Avulso, ,Cr$ 50,00 

Tiragem: 2.200 exemplares. 

_).2.2..;..... Pa_receres encaminhados à Mesa 

1.2.3- Expediente recebido 

-Lista n~ 6, de 30 de setembro de 1985. 

t.2.4 ::_ Co;.-.uni~aç<ão d~ ·pr~Sidência 
- Prazo para apresentação de emendas aos Proje

tes de Lei da Câmara n'S-143, 144 e 162, de l985,1i
dos anteriormente. 

1.2.5- Leitura de projetos 

-Projeto de Lei do Senado_ nt 298/85, de autoria 
do Sr. SCriador Nelson Carneiro, que dispõe sobre o 
estãgio de estudantes de engenharia civil nas empre
sas do ramo, e dã_ outras providências. _ 

- Projeto * Lei do Senado n~ 299/85, de autoria 
do Sr. Senador Carlos Chiarelli, que dispõe sobre a 

--possibilidade de reintegração liminar ou pagamento 
dos salârios ao dirig<mtessindical despedido por iusta 

- -- ----. --- --causa. 

1.2.6- Requerimento 

- N' 394/85, de autoria do Sr. SCnâdor_ Itamar 
Franco, solicitando a transcrição, nos Anais do Sena
do Federal, de entrevista do Sr. Ministro das Com_u_.., 
nicações Antônio Carlos Magalhães. 

1.2.7- Discursos do Expediente 

SENADOR NlVALDO MACHADO- Plano de 
reforma agrária do atual Governo. 

SENADOR HELV[D/0 NUNES- Defesa da im
-i)lantação de ulna refinaria da- PETROBRÁS em 
Floriano - PI, a propósito da aprovação, pela SU
DENE, do Plano de Desenvolvimento do Nordeste. 

1.2.8- Lt!!tura ~~ projetos 

-Projeto de Lei do Senado n' 300/85, de autoria 
do Sr, Senador Odacir Soares, que dá nova redação 
ao art. }9 da Lei n~ 5.782, de 6 de junho de 1972. 

-Projeto .de Resolução nt 116/85, de autoria do 
Sr. Senador Cid Sampaio, que altera a Resolução n' 
93(76, que dispõe sobre operações de crédito dosEs
tados e_ Municípios, fixa sr;us limites e condições. 

-r.2.9 -Comunicação 

_ ____:._Do Sr. Nelson Carneiro que se ausent3râ do 
País-. 

1.3- ORDEM DO DIA 

-Projeto de Lei da Câmara n' 41/85 (n~' 
4.976/85, na Casa de origem), de iniciativa d_~~J!!!or 

Presidente da República, que altera a estrutura da ca
tegoria funciorial de Geógrafo, do Grupo~Outras 
Atividades de Nível Superior, e dâ outras providên
cias, Aprovado. À sanção. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 56/85 (n9 
4.975/85, na Càsa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que altera a estrutura da ca
tegoria funcional de· Sociólogo, do Grupo-Outras 
Atividades de Nível Superior, e dá outras providên
cias. Aprovado. Ã sanção. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 61(85 (n' -
4.985/85,_ na Çãsã. d~ origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que fua os valores de retri
buição das _categoria~ funcionais dt: Zootecnista e Te
rapeuta Ocupacional, do Grupo-Outras Atividades 
de Nível Supeiíoi' a que se-refere a Lei n'~6.550, de 5 
de julho de 1978, e dá outras providências. Aprovado. 
Ã sanção. 

-Projeto de Resolução n' 100/85, que autoriza a 
Prefeitura Muriicipal de Joviânia (GO), a elevar em 
Cr$ 13:712.59-0 (ii'inta e três milhões, setecentos e 
doze míl quínhentos e noventa cruzeiros), o montan~ 
te de sua dívida consolidada. Aprovado. Ã Comissão 
de Redação. 

-Projeto de Resolução n' 101/85, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Aurora do Norte (GO), a 
elevar em Cr$ 141.371.509 (cento e quarenta e um mi
lhões, trezentos e setenta e um mil, quinhentos e nove 
cruzeiros), o montante de sua dfvida consolidada. 
Aprovado após usar da palavra o Sr. Murilo Badaró. 
À Comissão de Redação_ 

-Projeto de Resolução n' 102/85, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Piracicaba (SP) a elevar em 
CrS 10.720.200.000 (dez bilhões, setecentos e vinte 
milhões, duzentos mi( cruzeiros), o montante de sua 
dívida consolidada. Aprovado após usar da palavra o 
Sr. Lomanto Júnior. Ã Comissão de Redação. 

- PrQjetO de Resolução n' 103(85, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Lages (SC) a- Clevar ein CrS 
116.937.338 (cento e dezesseis milhões, novecentos e 
trinta e sete mil, trezentos e trinta e·oito cruzCiros) o 
montante de sua dívida consolidada. Aprovado após 
usar da palavra o Sr. Lomanto Júnior. Â Coritissão 
de Redação. 

-Projeto de Res_ol_ução n'104J85, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Araras (SP), a elevar em CrS 

-/.952.802.000 (sete bilhões, novecentos e cinqUenta e 
-dois milhões, oitocentos e dois mil cruzeiros), o mon-

tante de sua dívida consolidada. Aprovado após usar 
da pa_lavra <t_§r_. César_Ç~s._Ã_ Comissão de Redação. 
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-Projeto de Resolução n9 106/85, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Arenâpolis (MT) a elevar em 
Cr$ 897.577.690 (oitocentos e noventa e sete milhões, 
quinhentos e setenta e se:te mil, seiscentos e noventa 
cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. 
Aprovado. Ã Comissão de Redação. 

- Projeto de Lei do Senado n' 267/83, que dispõe 
sobre a não~aplicaçi\o dos regulamentos disciplinares 
das Forças Armadas aos casos que especifica. Apro-
vado em primeiro turno. -----

-Projeto de Lei da Câmara n' 53/77 (n,-227/75, 
na Casa de origem), que dispõe sobre condições a ob· 
servar na renovação de contratos de atletas profissio
nais, e dá outras providências. Rejeitado. Ao .Arqui· 
vo. 

--:r:3J --D-iscursos 3pós a Ordem do Dia 

SENADOR CARLOS CHIARELLI, como Líder 
- Considerações sobre a postura governamental 
com relação à reforma tributária. 

SENADOR NELSON CARNEIRO - Requeri
mento aprovado pela Câmara Municipal de CarribQ..
riú ......;.._-_S_Ç._ solj~i!ªrtrJQ_igJ~.:xíç_i'êQ_cia parlamentar para 
a fixação das prestações do BNH nos mesmos níveis 
praticados na Velha República. 

SENADOR GASTÂO MVLLER - Reivindi
cações de industriais de Mato Grosso, no sentido de 
que os estoques de arroz da CFP, naquele Estado, ali 

permaneçam para venda aos beneficiadores do pro
çluto. 

1.3.2 ~Designação da Ordem do Dia da próxima 
sessão 

1.4- ENCERRAMENTO 

Z ~PORTARIA DO DIRETOR·GERAL 

N' 66, de 1985 

3- MESA DIRETORA 

4- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDO 

5- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PER· 
MANENTES 

. Ata da 192tt Sessão, em 7 de outubro de 1985 
3' Sessão Legislativa Ordinãria, da 47• Legislatura 

ÂS /4 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE /'RI'· 
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Mário Maia - Eunice Michiles --Fábio Lucena -
Aloysio Chaves - Hélio Gueiros - Américo de Souza 
- Alberto Silva - Helvídio Nunes - Cesar Cals -
Virgílio Távora ~ Moacyr Duarte - Martin!t Filh_o
Humberto Lucena - Marcondes Gadelha - Aderbal 
Jurema- Nivaldo Machado- Luiz Cavalcante- Ju
tahy Magalhães- Nelson Carneiro-- Itamar Franco 
- Murilo Badaró- Mauro Borges ~Gastão MUller
José Fragelli - Jorg_e Bornh~usen. 

O SR:_PRESID~NTE (José Fragelli)- 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- iiossos trabalhos. 
O Sr. 1 '-Secretâri_o irá proceder à leitura do Expedien

te. 

~ lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
O FI CIOS 

Do Sr. 1'-8ecretário da Câmara dos D'!!putados encaml
nhatido à revisão do Senado autógrafos dos seguintes pro-
jetos:. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 143, de 1985 

(N' 4.961/85, na Casa de origem) 

De iniciativa do Sr. Presidente da República 
FIXa os valores de retribuição do Grupo--Arquivo, 

do Serviço Civil do Poder Executivo, e dá outras pro-
vidências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1' Aos niveis de classificação de empregos inte

grantes do Grupo-Arquivo, Código LT-AR-2300, criado 
com fundamento no art. 4' da Lei n"' 5.645, de 10 de de
zembro de 1970, correspondem as referências de salário 
estabelecidas no Anexo desta lei. 

Art. 2' A primeira: composição das categorias fun
cionaiS do Grupo-Arquivo será efetivada mediante re
classificação dos atuais ocupantes de cargos ou empre
gos permanentes da atual sistemática do Plano de Classi
ficação de Cargos com atividades que se identffiquem 
com as categorias funcionais -a que se refere este artígo e 
de acordo com o sewinte critêrio_: 

I - na de Arquivista, os cargos ou empreg-os cujoS 
ocupantes possuam diploma de Arquivologista ou habi
litação legal equivalente; 

Presidência dos Srs. José Fragelli, e Mái-io Mala 

_jl -=-____na_® T~i_c:;9 _ d~ Arquiv_g, os Qargos_._ou emp_re::
gos cujos ocupantes possuam diploma de Técnico de Ar· 
quivo ou habilitaç_~o l~gal equivalente. 

_ _parágrafo único. Os servidores de que trata este arti
_go dever~o manifestar, por_ e~ito! no prazo de 60 (ses
Senta) dias contidos da dãta de vigêncla desta lei, o dese-
jo de .serem reclassificados nas novas categorias, sem al· 
teração do respectivo regime jurídico. 

-Art. 3.' Na reclassificação de que trata o artigo pre
cedente, o servidor será. posicionado na referência de 
vencimentO ou salário igual ao percebido no cargo ou 
emprego que ocupava à data da vigência do ato que ore-
classificar, não fazendo jus à diferença de ve_ncimento ou 
salário com efeifo -reti'OafivO. 

Art. 4? O ingreSso nas categorias funcionais -do 
Grupo-Arquivo far-se~ã na referência inicial da classe A, 
mediante concurso público de provas e formação espe
ciaTiiada, exigindo-se, no ato da inscrição, para a Cate
goria Funcional de Arquivista, diploma de Arquiovolo
gia devidamente registrado ou habilitação legal equiva
lente, e, para a Categoria Funcional de Técnico de Ar
quivo, CertifTclido de conclusão do Curso Técnico de Ar
quivo ou habilitação legal equivalente. 

Art. 5' As despesas decorrentes desta lei serão aten
didas à conta dos recursos orçamentáriós da União e das 
autarquias federais. 

Art. 6'. Esta lei, inclusive quanto a seus efeitos 'finan
ceiros, entra em vigor na data de sua pu61icação. 

Art. 7" Revogam-se as disposiçõés em contrário. 

A N E X 

(Art. lQ da Lei_ nQ •. de 

G R u P o CATlGORIAS 
FUNCJONAlS 

a) Arquivista 

ARQUIVO 
(U·AR-2300) 

b) Técnico de 
Arquivo 

MENSAGEM N' 6, DE 1985 

Excelentíssimos.Senhore$ Membros do Congresso Na
cional: 
- Nos temias do ait._-51- da-ConstitUiÇão Federal, tenho 
a honra de sU.bmeter à elevada deliberação de Vossas Ex
celências, acompanhado de Exposição de Motivos do Se
nhor Diretor-Geral do Departamento Administrativo do_ 
Serviço Público, o anexo projeto de lei que .. fiXa os valo~ 
res de retribuição do Grupo-Arquivo, do Seiviço Civil 
do Poder Executivo, e dá ou~ras providências". 

Brasilia, 16 de janeiro de 1985. -João Figueiredo. 
E.M. n• 195 
Em 18 de dezembro de 1984. 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República. 
Na Exposição de Motivos DASP n9 200, de 18 de de

zõrilbro de 1984, foi submetido à elevada consideração 
de Vossa Excelência projeto de decreto consubstancian
do proposta formulada pelo Arquivo Nacional, que dis-

de de 19a J 

coorco REFERENCI~ DE SAL~! O 
-POR CLASSE 

Lf -AR-?301 ClASSE ESPECIAL - NS-22 a 25 
CLAS-SE c - NS-17 a 21 
CLASSE B - NS-12 a 16 
CLASSE A -NS-Sall 

LT·AR-2302 CLASSE ESPECIAL • 1'{11-30 a 32 
CLASSE B - NM·25 ;,; 29 
CLASSE A • NM-21 a 24 

_ põe sobre a criação do Grupo-Arquivo, compreendendo 
as categorias funcion:iis de Arquiyista, de nível superior. 
e ã-de "lééníco dê ArqÚivo, de nível médio, constitufdliS 
de_ e!!_lpregos regidos pela legislação trt.balhista para a 
consecução dos -objetivos da política de trabalho em ar
quivos. 

2. De conformidade com o art. 4\' da ~i n'~ 5.645, de 
10 de dezembro de 1970, e tendo em vista Õ estudo leva
do a efeit_o pelos órgãos técnicos deste Departamento, 
torna-se necessária ã edição de instrumento legal para 
adequar a medida proposta à escala salarial que estabele
cerá os valores de retribuição das referências dos cargos 
ou empregos que irão Íntegrar o Grupo-Arquivo. 

3. Dessa forma, a retribuição proposta objetivou 
manter similitude com as já fixadas para outras catego
rias funcionais de igual nível de escolaridade, complexi· 
dade e dificuldade. 

4. Conforme ficou esclarecido no item 4 da Expo~ 
sição de Motivos n\' 200~ de 18 de dezembro de 1984, a 
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implantação do refeii.do Gruj)OSõ--se--iofnarâ efetivã~--- --EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS NQ 3_34, DE 24-DE JtJ-
após a necessária liberação dos recursos orçamentários LHO DE 1985 DA SECRETARIA DE PLANE-
prõ"Pri'õs pelâ Secretaria de Planejamento da Presidência JAMENTO -DA PRESIDENCIA DA RE-
da República. __ PÚBLICA. 

Nestas condições, caso mereça a aprovação de Vossa Ex.c~lentíssimo Senhor Presidente da República 
Excelência o anexo anteprojeto de lei, propondo seja en- O Ministério da Saúde solicita a abertura de crédito 
caminhado ao Congresso Nacional, acompanhado da suplementar de Cr$ 2-.411.700.000 (dois_ bilhões, quatro-
respectiva mensagem. - -- centos ·e Onze milhões e setecentos mil cruzeiros), em fa~ 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce- vor da Secretaria Geral, visando incluir no orçamento do 
lência protestoS de elevado respeito- José Carlos Soa- órgão, de acordo com o art. 39, do J;>ecreto~lei n9 1.754, 
res Freire, Diretor~Geral. de 31 de dezembro de 1979, recursos provenientes de 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI No 3 .780, 
DE 12 DE JULHO DE 1960 

Dispõe sobre a Classificação de Cargos do Serviço 
Civil do Poder Executivo, estabelece os vencimentos 
correspondentes e dá outras providências. 

LEI No 5.645, 
DE lO DE DEZEMBRO DE 1970 

Estabelece diretrizes para a classificação de cargos 
do Serviço Civil da União e das autarquias federais, e 
dá outras providências. 

Art.. 49 Outros Grupos, com características pró~ 
prias, diferenciados dos relacionamentos no artigo ante
rior, poderão ser estabelecidos ou desmembrados, da
queles, se o justificarem ãs necessidades da Adroinis~ 
tração, mediante ato do Poder Executivo. 

· · · · ·-·( A~·c~~i;s"ie~: à;-~s;~i~~-·p;;bit~~ · éi;i; ~ca;·F;~ 
nanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• I44, de 1985 

(N• 6.056/85, na Casa de origem) 
De iniciativa do Sr. Presidente da República 

Autoriza o Poder Executivo a abrir, ao Ministério 
da Saúde, crédito suplementar até o limite de Cr$ 
2.411.700.000 (dois bilhões. quatrocentos e onze mi
lhões e setecentos mil cruzeiros), para o fim que espe
cifica. 

O Congresso Nacional decreta~ 

Art. 19 Fica o Poder Executiv_o_ autorizado a abrir, 
ao Ministério da Saúde, crédito suplementar até o limite 
de Cri 2.411.700.000 (dois bilhões, quatrocentos e onze 
milhões e setecentos mil cruzeiros), para atender ao se
guinte programa de trabalho: 

2500 - Ministério da Saúde 
2502 - Secretaria~Geral 

2502.13750556.282- Estudos de Política 
e Planejamento de_S"aúde 

Cr$1.000 
2.4ti.700 
2.411.700 

2.411.700 

Art. 29 Os recursos -necessárioS à" execução desta lei 
decorrerão do produto de operação de crédito externa, 
contratada pelo Governo brasileiro com o Banco Inter
nacional para Reconstrução e Desenvolvimento -
BTR.D. 

Art. 39 Esta lei entra em Vigor na data -deslúi p~bli-
cação. ..., 

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

MENSAGEM No 373, DE 1985 

Excelentíssimos Senhores Membros .do Congresso Na
cional: 

Nos termos do artigo 51 da Constituição Federal, te
nho a honra de submeter à elevada deliberação de V. 
Ex•s, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor 
Miriístro de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento 
da_ Presidência da República, o anexo projeto de lei que 
.. autoriza o Poder Executivo a abrir ao Ministério da 
S?úde o crédito suplementar até o limite de CrS 
-2.411.700.000 (dois bilhões, quatrocentos e onze milhões 
e setecentos mil cruzeiros} para o fim que especifica". 

Brasflia, 12 de agosto de 1985. 

operação de crédito externa contratada com o Banco In
ternacional para Reconstrução- e Desenvolvimento -
BIRD. 

2. O acordo de financiamento firmado entre o Go~ 
vemo brasileiro e o Banco Internacional para Recons~ 
trução e Desenvolvimento~BIRD, prevê a aplicação de 
USS 2.000.000 em 3 (três) anos, dos quais USS 300.000 
serão liberados em 1985 e USS 1. 700.000 nos exercícios 
de 1986 e 1987, data do término do referido contrato. 
- 3. Os recursos provenientes da presente operação de 

crédito destinam~se ao atendimento do ConvêniO fifnla~ 
do entre o Ministério da Saúde, a CIPLAN e o IPEA, 
para execução do Projeto "Estudo sobre Política Nacio~ 
nal de Saúde'_'. 

4. Esta Secretaria manifesta~se favoravelmente à. 
· ··· ·concessão· de "'CréditO Sõfidtado na forffiã PreviSta peto -

art. 39, do Decreto~lei n9 1.754, de 31 de dezembro de 
1979, cabendo acentuar que as despesas resultantes serão 
atendidas sob a forma de compensação, conforme prevê 
o arC43, § 19, item IV, da Lei n94.320, de 17 de março de 
1964-, obedecidaS ~s pr~scriçQes do art. 61, § 19, letra .. c .. , 
da Constituição. 

S. -Em face do exposto, tenho a honra de submeter à 
elevada consideração de Vossa Excelência, o anexo pro
jeto de lei. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência os votos do meu mais profundo respeito. -João 
Sayad, Ministro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

SEÇÃO VI 
Do Orçamento 

. 'Ari.· 6'r~ ._.A' i;i· r;d;;;,·· di;~~·r·â· ~6b~~. ci ·-;~·;;cf~i~· fi~ 
nanceiro, a elaboração e o organização dos orçamentos 
públícos. 

§ }9 É vedada:_ 
a) a transposição, sem prévia autorização legal, de re

:cursos de uma dotação orçamentária para outra: 
b} a concessão de créditos limitados; 
c) a abertura de crédito especial ou suplementar sem 

prévia autorização legislativa e sem indicação dos recur~ 
sos correspondentes; e 

d) a realização, por qualquer dos Poderes, de despesas 
que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. 

LEI No 4.320, 
DE 17 DE MARÇO DE 1964 

Estatui Normas Gerais de D~reito Financeiro para 
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da 
União, dos Estados, Municípios e do Distrito Fede
ral. 

Art. 43. _A abertura dos créditos suplementares e es~ 
peciais depende da existência de recursos disponfveis 
para ocorrer a despesa e será precedida de exposição jus~ 
Llficativa. 

§ _19 Consideram-se recursos para o fim deste artigo, 
desde que não comprometidos: 

IV -O produto de operações de crédito autorizadas, 
em forma que juridicamente possibilite ao Poder Execu
tivo realízâ~las. 

_ Outubro de 1985 

DECRETO-LEI No 1.754, 
DE 31 DE DEZEMBRO DE 1979 

Altera a composição do Fundo Nacional de Desen· 
volvimento. e dá outras providências. • 

O Presi9.ente da República, usando da atribuição que 
lhe confere o art. 55, item II, da Constituição, decreta: 

~:...:. ·-·-· ~~ ~·.:.__:___~.·-~.:...·._:____: ........... ·-· ...... ~ 
Ai't: 39 A paffir do exercfcio financeiro de 1981, in~ 

clusive, ~as despesas a serem realizadas pelos Órgãos da 
Administração Federal Direta, com a aplicação de recur~ 
sos provenientes de operações de créditos, internas ou 
.ex.terna.s, deverão estar autorizadas na Lei Orçamentária 
ou em créditos adicionais e a sua execução fica condicio~ 
nada ~o efetivo rec?lhimento do produto_ destas ope
rações ao- Banco do Brasil S.A, à conta áo Tesouro Na
cional bem como à programação financeira estabelecida 
para o exercício. 

(À Comissdo de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 145, de 1985 

(N9 4.362/84, na Casa de origem) 

Denomina '!Senador Nilo Coelho" a Rodovia BR-
428, que liga Cabrobó a Petrolina, no Estado de Per
nambuco. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. (9 Passa a denominar~se .. Senador Nilo Coe
lho" a Rodovia BR~428 do Sistema Rodoviârio Nacio
nal, que liga Cabrobó a Petrolina, no Estado de Pernam
buco. 
- Art. 29 _Esta lei entra em vigor na data de sua publi~ 
cação. 

Art. 3.9 Revogam-se as disposições em contrário. 

(À Comissão de Transportes, ComunicaÇões e 
Obras Públicas.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 146, de 1985 

(N9 4.324/84, na Casa de Ol'igem) 

Autoriza a criação, em Guarulhos, no Estado de 
SãO Paulo, de Escola Técnica Federal, em nivel de 29 
gr!-'u._ 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 Fica o Poder Executivo autorizado a criar, 
em Guarulhos, no Estado de São Paulo, uma Escola 
Técnica, em nível _de 2~ grau. 

Arl. 29 A instalação do estabelecimento referido no 
art: 19" oesta lei depe"nde'rà de préVia consignação, no 
Orçamento da União, das dotações necessárias, assim 
como da criação, pelo Presidente da RepúbHca, das 
funções, do_s çargos e dos empregos í11dispensáveis a seu 
funcionamento. 

Art. 39 Os servidores do estabelecimento criado por 
esta lei~_ inclusive o pesso~ltécnico docente, serão regidos 
pelo regimé dU-ConsolÍdação das- Leis_ cío Trabalho, 
aprovada pdo Decreto-lei nQ 5.452, de J9 de maio de 
1943, 

Art. 49 O Poder Executivo, através do Ministério da 
EdJJC<.H,;ào, ouvid~ o órgão competente, regulamentará 
esta lei no prazo de I 20 (cento e vinte) dias, contados de 
sua pub!icaç~o. inclusive dispondo sobre a sua subordi
nação administrativa. 

Art. $9 Esta lei entru em vigor na data de sua publi-
caçà.o. 

Art. 6" Revogam-se us disposições em contrârio. 

(Às Comissões de Educação e Cultura e de Municí
pios.) 
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PROJETO DE LEI DA CÃMARA 
N• 147, de 1985 

(N~" 1.297/83, na Casa de origem) 

Dá nova redaçào ao art. 2Y da Lei n" 6.592, de 17 
de novembro de 1978, que concede amparo aos ex~ 
combatentes julgados_ incapazes definitivamente para 
o serviço militar. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. ]9 O arL 2~> da Lei n"' 6.592, de 17 de novembro 
de !978, que concede amparo aos ex-combatentes julga
dos incapazes definitivamente para o serviço militar, 
passa a vigorar com a seguinte redução: 

"Art. 2"' A pensão especial de que trata' esta lei é in- -
transferível e inacumulável com rendimentos recebidos 
dos cofres públicos, re.c;sulvado o direito de opção. 

Parágrafo único. Para os fins do disposto ne_ste arti
go, não se compreendem corilO reÕdimentos recebidos 
dos cofres públicos os benefícios da Previdência Social." 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi~ 
caçào. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrârio. 
LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI No 6.592, 
DE I7 DE NOVEMBRO DE I978 

Concede amparo aos ex~combatentes julgados in
capazes definithamente para o serviço militar. 

O Presidente da República. 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte lei; 

Art. J9 Ao ex-combatente, assim considerado pela 
Lei n9 5.3 15, de 12 de setembro de 1967, julgado, ou que 
venha a ser julgado, incapacitado definitívamente, por 
Junta Militar de Saúde, e n_ecessitado, será concedida 
inediunte decreto do Poder Execu_tivo, pensão especial 
equivalente ao valor de duas vezes o maior salário míni
mo vigente no Puís, desde que não faça jus a oUtras van
tagens pecuniárias previstas na legislação que ampara 
ex-combatentes. 

§ 19 Considera-se necesSitado, para os fins desta lei, 
o ex-combatente cuja situaÇão-econômíCa comprometa o 
atendimento às necessidades mínimas de sustento pró
prio e da faiiiíHa. 

§ 29 A condição a que se refere o pafágrafo anterior 
será constatada mediante sindicância a cargo do Minis
tério Militar a que estiver v-inculado o ex-combatente. 

Art. 29 A pensão especial de que trata esta lei é ín
transferível e inacumulável com quaisciuit renôimenfOs 
recebidos dos cofres públic-os, inclusive pensão previden
ciária, ressalvado a· direito de opção. 

ArtA 39 Qualquer Organização Milítar- qtie tomar 
conhecimento da existência de ex-combatente nas con
dições estabelecidas no arL 19, p-rovídendará seja ele 
submetido à inspeção de saúde e à sindicãncia a qtie se 
refere o§ 2~> do referido art. [9. 

Parágrafo único. As providêndas referidas neste ar
tigo poderão ser requeridas pelo próprio ex-combatente, 

A rt. 49 As despesas decorrentes da aplicação _da pre
sente lei serão atendidas à conta da dotação orçamen
tária de Encargos Pn.·videnciârios- óa União.;..:_ Recursos 
sob a supervisão do Ministério da Fazenda, destinada ao 
pagamento de pen.sionistas. - - - - -

Art. 5" O Poder Executivo regulamentará esta Lei 
no prazo de 70 (setenta) dias, a contar da data de sua 

graus, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo ú
nico. 

.. Art. 34. . ............................. . 
Parágrafo único - A admissão de professores 

portadores de habilitação específica de 29 grau po
derá anteceder os 18 (dezoito) anos de idade.'~ 

Art. 2<? Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação. 
~-xrt.=j9 Revogam-se as disposições em contrário. 

U:üiSLAÇÃO CITADA 
LEI No 5.692 

DE I I DE AGOSTO DE !971 

Fixa diretrizes e bases para o ensino de ]9 e 29 
gra-us, e dá outras providências. 

....... _,_ ... , ...................... . 
CAPITULO V 

---- Dos Professore~ e Especialistas 

Art. 34. A admissão de professores e especialistas 
no- ensino de 19 e 2<? graus far-se-á por concurso público 
d6 proVas e títUlos, -ooedeCidas para inscrição as exigên
cias de forlnaÇão constantes desta lei. 

(Â Comissão de Educação e Cultura.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
No 149, de 1985- Complementar 

(N9 48/83 - Complementar, na Casa de origem) 

Altera a reda~ão do inciso IV do art. 29 da Lei 
---complementar n9 1, de 9 de novembro de 1967, que 

"estabelece os requisitos mínimos de população e ren
da pública e a forma de consulta prévia às popula~ões 
locais para a cria~ão de novos municípios". 

O Congresso N acíOilal decreta: -

Art. 19 O ínCiso TV do ari. -2'1 d-a Lei COmplementar 
n<? 1. de 9 de novembro de 1967, passa a vigorar com a se
gu!nte_ r~da~~o: 

0 0 O O .-O ·-·-· .-•• 0 ~ ..... ~O_,_ 0 0 O o,-,....,~~~·~ 0 ·--· O A-"-& A--

~~-:-:- arrecad..ação; no último exercício, de 5 (cin
-~co) miléshnos_ da receita estadual de impostos, 

quando o município a ser cri!),do localizar-se dentro 
dos limites territoriais de região metropolitana." 

Art. 29-- Esta lei complementar entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 3\1 Revogam-se as disposições em contrârio. 

__ _ l,EGJij_LAÇÃO CITÃDA 

LEI COMPLEMENTAR No I, 
~ DE 9 DE NOVEMBRO DE 1967 

1$-tªh~l~ º~ ·re:q_Q_iSit.os min_i~os_ de pop~lação e 
-~-renda pública e a forma de consulta prévia às popu

lações locais, para a criação de novos municípios. 

Art. 19 ···~~~-·~--·~·---~ .... --..-.. ~ ..••• ~~ ........ ~ 
_Parãgrafo único._ O proces~o de criação de município 

~er~ _ iníc_io _media~te representação, dirigida à As
sembléía r:egíSfatíva,-ã.ssinada, no mínimo, por tOO 
(cem) eleitores, residentes ou domiciliados na área que se 
deseja desmembrar, com as respectivas firmas reconheci~ 

publi..:ação. ---- ___ das. - - ---- - ---

Art. 6" _ Esta lei entrará em vigor na data- de sua 
publicação, revog-..1das as disposições em contrário. 

(Às ComiSsões de Legislação Social e de Fi
nanças. L 

PROJETO DE LEf DA- CÃMARA 
N• 148, de 1985 

(Ns> 3.295/84, na Casa de origem) 

D~spõe sobre a isen~o de limite mínimO de Idade 
para admissão de professores ãs escolas oficiais em 
decorrência de concurso público. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 O art. 34 da Lei n9 5.692,_ de 1 ~de agosto de 

1971, que fixa diretrizes e bases para: o ensino de 19 e 29 

Art. 29 Nenhum município será ciiado sem -a verifi
cação da existência, na respectiva área territorial, aos Se
guintes _requisitos: 

I- população estimada, superior a 10.000 (dez mil} 
habitantes ou não inferior (cinco) milêsimos da existente 
no Estado; 

Ii .:::..~eleitorado -~ã~-;-~f~ri-or-a 1 Õ%.-( dez. por cento) da 
população; 
··ríi- centro urbanojã constituído com número de ca

sas superior 200 (duzentas_): 
IV - arrecadaçáo, no último exercício, de 5 (cinco) 

milésimos da receita _est~~~-~~~-~ml?ostos. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Mu
nidpios e- de Finanças.) 
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PROJETO DE LEI DA C..\MARA 
N' 150, DE 1985 

(N9 4.118/80, na Casa de origem) 

Determina o afastamento da autoridade responsá
ve-l por _viola~iio dos direitos humanos e dá outras pro
vidências. 

O Congresso N a_ciOnal_ decreta; 

Art. J9 Constitui crime o ato do servidor público, do 
Poder Executiv:o, do Poder Legislativo ou do Poder Judi
ciário, que implique lesãà ou cerceamento dos_ direitos 
da pessoa humana, definidos no Capitulo IV do Título II 
da Emenda COnstitucional n9 I, de 17 de outubro de 
1969- dos Direitos e Garantias Individuais- e na De
claração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, da 
Organização das Nações Unidas- ONU . 
Pena~-~ reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos. 
Parágrafo único. Comprovada a existência do crime 

e havendo -suftcientes indíCios de autoria, será, desde o 
recebimento da denúncia, afastado o servidor do seu car
go ou função. 

Art. 29 As representações do Conselho de Defesa 
~os _DíreitoS âa Pessoa Humanã, de outras -entidades 
públicas, li::galme_nte reco_nheci_da$, incluídos os partidos 
JY'2!íticos, bem como as queixas de qualquer prejudicad_o, 
serão consideradas suficientes à instauração de compe~ 
tente inquérit_o de investigação ~as violações previstas no 
artígo anterior. 

Art. 39 As representações e queixas serão apresenta
das, por escrito, ao Juiz competente que, no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas, requisitará, da autoridade hie
rarquicamente superiorao acus~9-o,_ informações sobre a 
ocorrência, que deverão ser prestadas no prazo de 5 (cin
co) dias, acompanhadas das provas que houver. 

Parágrafo único. A peça, contendo as informações e 
as provas reunidas, será pelo Juiz encaminhada ao repre
sentante do Ministério Público para prosseguir na inves
tigação ou, se for o caso, oferecer denúncia, iniciandO a 
ação penal, que seguirá o rito surilãrio. 

Art. 49 Responderá por ·crime de responsabilidade a 
autoridade que, por dolo ou culpa, deixar de dar cumpri
mento a esta lei. 

- Art. 59 O í>od.er Executivo, at;avés do Ministério da 
Justiça, regulamentará o disposto nesta lei, no prazo de 
60 (sessenta) dias, a contar da data de sua publicação. 

Art. 61' Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação. 

Art. 79 Revogam-se as disposições em contrário. 

(À ComiSsão de CoriJtltuição e Justiça.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• Ist, de 1985 

(N9 3.908/84, na Casa de origem) 

D~clara de utilidade pública o Instituto Adminis
trati-vo JesuS Bom Pastor - lAJES, com sede em 
Andradina, Estado de São Paulo. 

O Congresso Nacional decreta; 

Art. 19 __ Fica declarado-de utilidade pública o Institu
to Administrativo Jesus Bom Pastor -lAJES, com sede 
em Andradina., Estado de São Paulo. 
_ -Art. -~'? ~sta,_ Jei~~n_t):;ª_~_rn_ vigor na data de sua_ publi
cação. 

Ãrt. 39 Revogam-se as -díspÕsições em contÍ-ári~. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI No 9!, 
DE 28 DE AGOSTO DE r935 

Determina regras pelas quais são as sociedades de
claradas de utilidade pública. 

O Presidente da República dos Estados Unidos do 
.Brasil, faço saber que o Poder-Legislativo decreta e eu 

- sancjono i!._segujnts .lej;_ 

Art. i<;> As soci~dades civis, as associações e as fun
dações constituídas no País com o fim exclusivo de servir 
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l:Jesinteressadamente à coletividade podem ser decl8ra
das de utilidade pública, provados os seguintes requisi-
tos: ___ _ ___ _ 

a) que adquiriram personalidade jurfdica; 
b) que estão eni efetivo funcionamento e servem de

sinteressadamente à coletividade; 
c) que Os cargos de sua dlretoria-, coD.selhos -fiscais, QC

liberativos ou consultivos não são remunerados. 
Art. 2'í' A declaração de utilidade pública serâ feita 

em decreto do Poder Executivo, mediante requerimento 
processado no Ministmo da Justiça e Negócios Interio
res ou, em casos excepcionais, ex..afficlo. 

Parágrafo único. - O nome e caracteríSticas da socie
dade, associação ou fundação _ declarâda de utilidade 
pública serão inscritos em livro especial, a esse fim desti
nado .. 

Art. 3'í' Nenhum favor do Estado decorrerá do tlt•lo 
de utilicJade ,iública, salvo a ~rantia do uso exclusivo, 
pela so):i~~. associação ou fundação, de emblemas, 
flâmu!f.s, bandei_ras ou distintivos próprios, d~damente 
registrfldOS"Qo Ministério da Justiça e a da menção do 
titulo, concedido. 

Art. 4'i' As socieda,des, associações e fundações de
claradas de utilid~de p_úbli'aa ficam obrigadas a apresen
tar todos os an'os, .exceto por motivo de ordem superior 
reconhecido a ctitén"io Qo Minist~rio de Estado da Justiça 
e Negóçios InteriÓres, relação circunstanciada dos ser
viços que houverem prestado à coletividade. 

Parágrafo único. Serâ cassada a declaração de utili
dade pública, no caso -de infração deste dispositivo ou se 
por qualquer motivo, a declaração exigida não for apre--
sentada em três anos consecutivos. · · 

Art. 59_ Será também cassada a declaração de utili
dade pública, mediante representação documentada do 
Orgão do Ministêrio Público, ou de qualquer interessa
do, da sede ou sociedade, associação ou fundação sem· 
pre que se provar que ela deixou de preencher qualquer 
dos requisitos do art. 1•. 

Art. 6'í' Revogam-se as disposições em contrário. 
Rio dCJaneiro, 28 de agosto de 1935; 114'í' da Indepen

dência e _479 da República. - GETúLIO VARGAS -
Vicente Ráo. 

DECRETO No 50.517, 
DE 2 DE MAIO DE 1961 

Regul~menta a Lei 11"' !n, de 28 de aiosto de 1935, 
que dispõe sobre a dedaraçio de utilidade pública. 

Parágrafo único. Do denegatório~ do pedido de de
claração de utilidade pública caberâ. reconsideração, 
<!entro do prazo de 120 dias, contados da publicação. 

Art. 4'í' O nome e características" da sociedade, asso
ciação ou fundação declarada de utilidade pública serão 
inscritos em livro especial que se destinará., tambêm, à 
averbação -diúeiDCSsa-dos i-elatóri_os a que se refere o art. 
so 

Art. S'í' -As ;~tÚ;I~des ciecl~radas de utilidade p(ú)Üca, 
salvo motivo de força maior devidamente comprovado, 
a critêrio da autoridade competente, ficam obrigadas a 
apresentar, atê o dia 30 de abril de cada ano, ao Minis
tério da Justiça e Negócios Interiores, relatório circuns
tanci!l-rlo dos serviços que houverem prestado à coletiví
dade no ano aD.terior. 

Art. 6'í' Será cassada a declaração de utilidade públi
ca da entidade que: 

a) deixar de apresentar, durante três anos consecuti
vos, o relatório a que se refere o artigo precedente; 

b) se negar a prestar serviço compreendido em seus 
fiJ!s estatutários; 
~_c) _retribJJir, por qualquer "forma, os membros de sua 
diretoria, ou conceder lucros, bonificações ou vantagens 
a dirigentes~ mantenedores ou associados. 
- Art. 7'í' A cassação da utilidade pública será feita em 
processo, instaurado ex--officio pelo Ministério da Jus
tiça e Negócios Interiores, ou mediante representação 
docume-ntri.da. 

Parãgrafo-único. _O pedido de reconsideração do de
creto que cassar a declaração de utilidade pública não te-
rá efeito suspenSivo. -

Art. 8'í' Este decreto entrará em vigor ·na data de sua 
pu~licação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasnia, 2 de maio de 1961; 14()9 da Independência e 
739 da República. - JÁNIO QUAD~OS -Oscar Pe
droso Horta. 

DECRETO W 60.931, 
DE 4 DE JULHO DE 1967 

M()diflca o Decr_eto n'í' 50.517, de 2 de maio ~e 
- 1961, qui regulanÍentou a Lei n'í' 91, de 28 de agosto 

de 1935. 

O Presidente da República usando da atriQuiçàó que 
lhe confeie O tiif. fJ, 1ferii II,-da Constituição, ôe"Cfetã.-: 

Art. l'í' Ficam alteradós a alínea g do art. 2'í'-e o art. 
5' do Decreto n'í' 50.517, de 2 de maio de 1961, que pas
sam a vigorar com a seguinte redação: 

"ArL 2' 
O Presidente da RepúbUca, usando da atribuição que· 

lhe confere o art.- 87, item I, da Constituição, decreta: 
Art. lt As sociedadeS civis, associações e fundações,- g) que se obriga a publicar, anualmente, a de-

constituídas no Pais, que sirvam desinteressadamente à monstração da receita e despesa realizadas nó perfo· 
coletividade, poderão ser declaradas de utilidade p6bi. do anterior, desde que contemplada com subvenção 
ca, a pedido ou ex-officio mediante decreto do Prcsideine por parte da União, neste mesmO período." 
da República. "Art. 59 As entidades declaradas de utilidade 

Art. 2t O Pedido de declaração de utilidade pública pública, salvo por motivo de força maior devida-
será dirigido ao Presidente da República, por intefrnE:dio mente comprovada, a critêrio da autoridade cornpe-
do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, provados tente, fica!fl obrigadas a apresentar, até o dia 30 de 
pelo requerente os seguintes requisitos: abril de cada_ ano, ao Ministério da Justiça, relatório 

a) que se constituiu no Pais; circunstanciado dos serviços que houverem presta-
b) que tem personalidade jurídica; do à coletividade no ano anterio_r, devidamente 
c) que esteve em efetivo e continuo fuocionamCnto, acOiilpanhado do demonstrativo da receita e da des--

nos três anos imediatamente ~nt~riores,~m a exa:ta ob- pesa realizadas no período, ainda que não tenham 
servância dos estatutos; sido subvenciOnadas." 

d) que não são remup,era_dp~, por qualquer forma, os Art. 2'í' Este decreto entrará em vikor·na data de sua 
cargos de diretoria e que não distribui lucros, bonifi- publicação, revogadas as disposições em contrário. 
cações ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou asso- Brasília, 4 de julho de 1967; 1469 da Independência e 
ciados, sob nenhuma forma ou pretexto; 799 _da República._ A. COSTA E SILVA- Luiz Antô-

e) que, comprovadamenie, mediante a apresentação nio da Gama e Silva. 
de relatórios circunstanciados d.os três anos de ~ercício_ _ 
anteriores à formulação do pedidoJ promove a educação 
ou exerce atividades de pesquisas êieritífiCãS, de cultura, 
inclusive artisticas, ou filantrópicas, estas de caráter ge-= 
ral ou indiscriminado, predominantemente; 

f) que seus diretores possuem folha corrida e morali
dade comprovada, 

g) que se obriga a publicar, semestralmente, a de
monstração da receita obtida e da despesa realizada no 
período anterior. -

Parágrafo+ único. A falta de qualquer dol.. documen
tos enumerados neste artigo importará no arquivamento 
do,.processo. 

Art. 39 Denegado o pedido, não poderá ser renova
do antes de decorridos dois anos, a contar da data da 
publicação do d~pach~ denegatótio. 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA 
· N• I52, de 1985 
(N' 4.086(80, na Casa de origem) 

Acrescenta panigrafó, a ser numer._.to como§ l'í', 
_I.Q art. 1543 da CQnsolid.áção dQ Leis 4P TrabalhO, 
aprovada pelo Decreto-lei n'í' 5.452, de ]'í' de maio de 
1943 •. 

9_ Col!~~ess~--~-~~~~ d~!~!_a~_ 
- Art: -~~~--o art. 643- diCORSOlRiãÇãO-daS l.CfS do Tra
balho, aprovada pelo Decreto-lei n'í' 5.452, de 19 de maio 
de 1943, pas~a a vigorar acrescido de um parágrafo, a ser 
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numerado como § I 'í', renumerados os demais, na forma 
abaixo. 

"Art. 643. . .............. -·· •..••...•••••. 
§ 1'í' Compete tambêm à Justiça do Trabalho 

dirimir os diss[dios, individuaís ou coletivos, oriun
dos de relações de trabalho sem vínculo empregati
cio,- regidas por esta Conso1idação e demais legis
lações de proteção ao trabalho. 

Art. 29 Esta_ lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO 

Aprovada pelo Decreto-lei n'í' 5.452, de ]9 de maio 
de 1943. · 

TITULO VIII 
D~ Justiça do Trabalho 

CAPITULO I 
Introdução 

Art. 643. Os dissídios, oriundos das relações entre 
ez.n_pr~dores e eD)preg_ados r~gu_l!!.d_I!S n,;tJegisl.ação ~~-. 
cial, serão dirimidas pela Justiça do Trabalho, de acordo 
com o presente Título e na forma estabelecida pelo pro= 
cesso judiciário do trabalho. 

§ ··íq (ReVOj~_do,) 
§ _ 2'í' As questões referentes a acidentes do trabalho 

continuam -sujeitas à: jUstiça ordinãria, na forma do De
creto n'í' 24.637, de 10 de julho de 1934, e legislação sub
seqUente. 

Art._ --MA:_ Sãq_~~gà:ç_s 4~ Justiça do Trab~lho: 
a) os Tribunais Superiores do Trabalho; 
b) Os Tríbunaís· R.egronãtS do- trabalho; 
c) as Juntas de Conciliação ·e JUiS;ãnlCnto ou os Jufzes 

de Direito. 
Art. 645. O serviço da Justiça do Trabalho é rele

vante e obrigatório, ninguém dele podendo exiniir-se, 
.salvo motivo justificado. 

- - Art. 646. Os órgãos da Justiça do Trabalho funcio
narão Perfeitamente coordenados, em regime de mútua 
~olaboração, sob a orientação d_o presidente do Tribunal 
Superior do Trabalho. 

(Às Comissões de ConstituiçãO e Justiça e deLe
gislação Social.) 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA 
N• 153, de 1985 

(N'í' 2.061/83~ ua Casa de origem) 

Acrescenta parágrafos ao art. 239 da Lei n'í' 6.404, 
de 15 de dezembro de 1976, que "dispõe sobre aSso
ciedades por ações". 

O Congresso Nacional decreta: 

A.rt., 1'í' O art. 239 da Lei n'í'6.404, de 15 de dezembro 
de 1976, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo, 
a ser numerado comq § 2'í', passando o atual parágrafo ú
nico para § I 'í'; 

"Art. 239. .. ........................... . 
12' ··································· 
§ 29 Qu:indo impossível compatibilizar numa 

só pessoa as duas condições previstas no art. 146 
desta lei, a escolha de membro do Cunselho de Ad
ministração poderá recair em pessoa ffsica, ilão
acionista." 

Ari. 2'í' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 3'í' _ Revogam~se as disposições em contrário. 
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LEGISLAÇÃO ClTADA 

LEI N9 6.404, 
DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976 

Dispõe sobre as sociedades por ações. 

CAPITULO XII 
Conselho de Administração e Diretoria 

Administraçãõ da ComPanhia 
Art. 138. A administração da companhia competi~ 

rã, conforme dispuser o estatuto, ao conselho_ de admi
nistração e diretoriã~ ou Soffierl.te-à diretoria. 

§ 19 O conselho de admiriistração é órgão de delibe
ração colegiada, sendo a representação da companhia 
privativa dos diretores. 

§ 2'~' As companhias abertas e as de capital autoriza
do terão obrigatoriamente, conselho de admiriistraçã:o. 

Art. 139. As atribuições e podres conreridos por lei 
aos órgãos de administração não podem ser outorgados 
a outro órgão, criado por lei ou pelo estatuto. 

SEÇÃO I
Conselho de Administração 

Composição 

Art. 140. O conselho de administração será compos
to por, no mínimo, 3 (três) membros, eleitos pela as
sembléia geral e por ela destituíveis a qualquer tempo, 
devendo o estatuto estabelecer: 

I - o número de conselheiros, ou o máximo e mínimo 
permitidos, e o processo de escolha e substituição do pre
sidente do conselho; 

II - o modo de substituição dos conselheiros; 
IU- o prazo de gestão, que não poderá ser superior a 

3 (três) anos, permitida a reeleição; 
IV - as normas sobre convocação, instalação e fun

cionamento do conselho, que deliberará por maioria de 
votos. 

SEÇÃO III 
Administradores 
Normas CominiS 

Art. 145. -As normas relativas a requisitos, impedi
mentos, investidura, remuneração, deveres e responsabi
lidades dos administradores aplicam~se a conselheiros e 
di retores. 

Requesitos e Impedimentos 
Art. I 46. Poderão ser eleitos para membros dos ór

gãos de administração pessoas naturais residentes no 
País, devendo os membros do conselho de administração 
ser acioniStas- -e os dire_tores, acioilistas Ou não. 

Parâgrafo úriiCo. _ 4 afa da assembléia geral ou da 
reunião ·do conselho de administração que eleger admi
nistradores deverâ conter a qualificação-de cada um dos 
eleitos e o prazo de gestão, ser arquivada no registro do 
comércio e publicada. 

Art. 147. Quando a lei exigir certos requisitos para a 
investidura em cargo de administração da companhia, a 
assembléia geral somente poderá eleger quem tenha exi
bido os necessârios comprOvantes, dos quais ser arquiva-
rã cópia autêntica na sede social. -

§ l'i' São inelegíveis para os cargos de administração 
da c_ompanhia as pessoas impedidas por lei especial, ou 
condenadas por crime falimentar, de prevaricação, peita 
ou suborno, concussão, peculato, contra a economia po
pular, a fé pública ou a propriedade., ou a pena criminal 
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos. 

§ 2'i' São ainda inelegíveis para oS cargos de adminis
tração de companhia aberta as pessoas declaradas inabi
li~adas por ato da Comissão de Valores Mobiliários. 

CAPITULO XIX 
Sociedade de Economia Mista 

Administração 

Art. 239. As companhias de tconomia mista terão 
ol;>rigatoriamente conselho de administração, assegura
do à minoria o direito de eleger um dos conselhefros, se 
maior número não lhes couber pelo processo de voto 
múltiplo. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Parágrafo ú-nico. Os_deveres e responsabilidades dos 
administradores das companhias de economia mista são 

~s~~~~~~ ?.O.s~ ~~'?.i?~~i:~??::~ ~~~-.c_o!:lp~~~.i~~ ~?~:~~s: 

(Às Comissões de Constituirão e Justiça e de Eco
nomia.) 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA 
N• 154, de 1985 

(N'i' 2.270/83, na Casa de origem) 

Autoriza o Poder Exeadivo a criar a Escola Agro
técnica de Rio do Sul, no Estado de Santa Catarina, e 
dá ootras providências. 

O CongresSo Nacional óeáeta: 

Art: "['i'- -Erca-o_- Poder EXecutivo autorizado a- criár ·a 
Escola Agro técnica de Rio do Sul, com sede no Municí
pio de Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí, Estado de San
ta Catarina. 

Ãrt. 29 A Escola de que trata esta lei destina-se a 
for·mar téc"nicos, em nivé"l de 2'i' grau, na ârea deAgricul- --
tura. 

Art. J'i' O Poder Executivo regulamentará esta lei no 
prazo de 60 (sessenta) dias, cor_ttados de sua pybljcação; 

Art. 4<:> Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 51' Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N• 200, 
DE 25 DE FEVEREIRO DE 1967~ 

Dispõe sobre a organização da Administração Fe
deral, estabele<:e diretrizes para a Reforma Adminis
trativa, e dá outras providências. 

O Presidente da República, usand_o das atribuições 
que lhe confere o art. 9~', § 2~', do Ato Institucional n~' 4, 
de 7 de dezembro de_ 1966, decreta: 

TITULO VII 
Dos Ministérios e Respectivas Áreas 

de Competência 

Art. 39. Os_ assuntos que constituem a área de com
petência- de ca~a _!vfin}~!~rio são~_a_~uir~-e~pecificados: 

-.- ·- .. MiN·ú,:r~iúo"ó·..\-Ã:oiúctiLTiiR.A'-- ---
I- agricultura, pecuãria, caça e pesca; 
U- recursos naturais renovávçi!(: flora, faWJa e s_o1õ; 
lP -organização da vida rural, reform~ agrâria; 
IV- estímulos financeiros e creditícios; -
V- meteorologia, climatologia; 
VI- pesquisa e expefimentação; 
VII- vigilância e defesa sanitária animal e vegetal; 
VIII- padronização e inspeção de produtos vegetais 

e anímaísOU- do consumo nas atividades agropecuárias. 

-~úNisrriR.ió. oú:i:iücA:àõ. ii cui.:TiiR.A: ·-
I- educaç~Õ, ef!sino _ (eXcet~ o_ll!Hit~r)~ -magi_stério; 
II -cultura, letras e artes; 
UI - patrimônío histórico, arqueológico, científico, 

cultural e artístico; 
IV- desportos. 

(Às Comissões de Educação e Cultura e de Agri
cultura.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 155, d~ 1985 

(~'i" 2.622/83, na Casa de origem) 

Autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação 
Universidade do Vale do Rio Pardo, em S8Dta Cruz 
do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1 ~' Fica O Poder Executivo autorizado a insti
tuir uma fundliçã_o, nos terinos da Lei n~' 5.540, de 28 de 
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riovembro de 1968, sob a denominação de Fundação 
Universidade do Vale do Rio Partido, com sede na cida
de de Santa Cruz do SUl, E.stado do Rio Grande do-Sul, 
·com o objetíVo de mh1istr8i ensino em grau superior. 

Parâgrafo único. _ A fu"nditção- referida no caput deste 
artigo reger-se-â por seus- estatutos e seu regiinento, 
aprovados por decreto a ser baixado pelo Presidente da 
República. 

Art. 2~' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 31' Revogam-se as disposições em contrârio. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 5.540, 
DE 23 DE NOVEMBRO DE 1966 

Fixa nonnas de organização e funcionamento do 
-- ensino superior e sua vinculaçio com a escola média, 

e dá outras providências •. 

O Presidente da República: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

_sanciono a seguinte lei: 

CAPITULO I 

D~ Ensino Superior 
Art. IQ O ensin-o superior tem por objetivo a pesqui

sa, o desenvolvimento das ciências, letras e artes e a for
mação de profissionais de nível universitârio. 

Art. 2~' O ensino superior indissociãvel da pesquisa, 
será ministrado em universidades e, ex~pcionalmente, 
em estabelecimento isolados, organizados como insti
tuições de direito público ou privado. 

Art. 39 As. universidades gozarão de autonomia 
didático-científica, disciplinar, administrativa e financei~ 
ra que será exercida na forma da lei e dos seus estatutos. 

§ I~' Vetado. 
a) Vetado. 
b) Vetado. 
c) Vetado. 
d) Vetado~ 
e) Vetado. 
f) Vetado. 
g) Vetado. 
§ 2~' Vetado. 
a} Vetado. 

- b) Vetado. 
c) Vetado. 
d) Vetado. 
é) Vetad-o. 
f) Vetado. 
§ 3~' Vetado. 
a) Vetado. 
hl Vetado. 
c) Vetado. 
d) Vetado. 
§ 4~' Vetado. 
Art. 4Q As universidades e os estabelecimenos de en-, 

sino supe_rior isolados constituir.:se-ão, quando oficiais,, 
em autarquias de regime especial ou em fundações de di
reito público e, quando particulares, sob a forma de fun
da.ções ou as_sociações. 

Parágrafo único. O regirrie e-special previsto obede
cerá às peculiaridades indicadas nesta lei, inclusive quan
to ao pessoal docente de nível superior, ao qual não se 
aplica o disposto no art. 35 do Decreto-lei n~' 81, de2l de 
dezembro de 1966. 

Art. 51' A organização e o funcionamento das uni
versidades serão disciplinados eni estatutos e em regi
mentoS das unidades que as constituem, os quais serão 
submetidos a aprovação do Conselho de Educação com
petente. 

Parâgrafo único. --A ãpfovação dos regimentos das 
unidades uni'(ersitárias passará à competência da Uni
versidade quando esta dispuser de Regimento Geral 
aprovado na forma deste artigo. 

Art. 6~' _A organização e o funcionamento dos esta
belecimentos isolados de ensino superior serão discipli
nados em regimentos, cuja aprovação deverá ser subme
tida ao Conselho de Educação competente. 

Art. 7~ _ As universidades organizar-se-iio diretamen
te ou mediante a reunião de estabelecimentos já reconhe
cidos, sendo, no primeiro caso, sujeitas à autorização e 
reconhecimento e, no segundo, apenas a reconhecimen
to. 
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Art. 89 OS estabelecimentos isolados de ensino Supe- 1-O Reitor e o V ice-Reitor de universidade oficial 
rior deverão, sempre que possível incorporar-se a univer- serão nomeados- pelo respectivo Gõverno e escolhidos de 
sidade ou congregar-se com estabelecimentos isolados da lista de nomes indicados _pelo Conselho Universitário o_u 
mesma localidade ou de localidades- próximaS, co)lsti- cOlegiado equivalente; 
tuindo, neste último caso, federaçõ-es de escolas, regidas II - _quan~o, na administração superior universitária, 
por uma administração superior e com regimento unifi- houver órgão deliberativo para as atividades de ensino e 
cada que lhes permita adotar cri~rios comuns de organi- pesquisa, principalmente se constituído de elementos es-
zação e funcionamento. colhidos pelos Departamentos, a lista a que se rê:fere o 

Parágrafo único. Os programas de financiamento do item anteriOr, será organizada em reunião-conjunta desse 
ensino superior considerarão o disposto neste artigO~ órgão e do Conselho Universitãrjp ou colegi~do equiva-

Art. 99 Vetado. Jente; 
Art. 10, o Minist~rio da Educação e Cultura me- .. nL~ _9 __ R~itQr _e _o _pj~t9r_ de UI_!~:Vi:js_i~~de, unidade 

diante proposta do Conselho Federal de Educação, fixa- univçrsitária ou estabelecimento isolado, de caráter par-
rã os distritoS geoeducacionaiS-para aglutinação, em uni- ticular, serão escolhidos na foi"ma dos reSpectivos estatu-
versidades ou federação de escolas, dos estabelecimentos tos e regimentos; 
isolados de ensino superior, existentes no Pais. IV- o Diretor de unidade universitária oU estabeleci-

Parâgrafo único._ o Para efeito _do dispoªto neste_ arti- _ m_~n~q jsqlado, qua_~dC?_ afi_ci~l, se_r~ escolhi~o_ co_nforme 
go, será livre a associação de instituições offç~ais ou par- eslabelecido Pelo-festJectíVo siStem-a de ensino, salvo nos 
ticulares de ensino superior na mesma entidade de nível Ca§OS previsto~ no § J9 d_este artigo. 
universitârio ou federação. - § 19 Os Reitores, VicewReitores, Diretores e ViCe-

Art. 11. As universidades organizar-sewão com as se- Dire~ores das instituições de ensino superior, mintidas 
guintes características: -- :c-~~-p-ela .U~!~~SalvC? o diSposto ri.o § 39 deste artigo, serão 

a) unidade de patrimônio e administração; ' indicádô_S énl lisias-a e sei~l nõnlôs·-peios respectiVos Cõle-
b) estrutura orgânica com- base em departamentos giados e nomeados pelo Presidente da República. 

reunidos ou não e_m unidades inais amplas; _§ 29 Serã d_e quatro an_os o mandato dos Reitores, 
c) unidade de funções de ensino e pesquisa, vedada a Vice~Reitores, -DírCTores-e -vice-Diretores, vedado o 

duplicação de meios para fins idêntiCos oU equivalentes; exercício de dois mandados consecutivos. 
d) racionalidade de organização com plena utilização § 39 Vetado. 

dos reCUJ;"SOS materiais e humanos; _ _ § 49 Ao Reitor e ao Diretor caberá zelar pela manu-
e) universidade de campo, pelo cultivo das áreas fun-:. tenção da oro:em -e disciplina no âmbito de suas atriM 

damentais dos conhecimentos humanos, estudados em si buições, respondendo por abuso ou omissão. 
mesmos ou em razão de ulteriores aplicações e de UD?-a Art. 17. NaS universidades e nos estabelecimentos 
ou mais áreas técnicowprofissionais; isolados de ensino Superior poderão ser ministradas as 

f) flexibilidade de· méto..dos e critérios, com vistas às seguintes ·modalidades ~e c~rsos; 
diferenças individuais dos alunos, às peculiaridades reH a) -de-gJ.ãdüaÇãO,· ãiiértõS ":à iTiairicUlª de ·çaridida~os 
gionais e às possibilidades de combinação dos conhecjM qu~ hajam çoflclufdo 9 -~elo colegial ~u equivalente e te-
mentes para novos cursos e programas de pesquisa; nham sido classificados em- cohcurSo vestibular; 

g) Vetado, b) de pós-graduação, abertos à matrícula de candida-
Art. 12. Vetado. tos diplomados em curso de graduação que preencham 
§ 19 Vetado. as condições prescritas em cada caso; 
§ 29 Vetado. __ _ç) d~--~peciiillzação e aperfeiçoamento, abertos à 
§ 3c;o O departamento será a menor fração da estrutu· matrícula de carldidatos diplomados em cursos de gra-

ra universitária para todos os efeitos de organização ad- duação o que apresentem títulos equivalentes; · 
ministrativa, didáticowcientífica e de distribuição de pes- d) _ _5ie -~teJlsà_o e outros, abertos a candidatos que sa-
soal, e compreenderá disciplinas afins. tisfaçam os-1-e<tU.isitos exigidos. -

Art. 13. Na administração superior da universidade, Art. 1_8. Além_ dos cursos corresponden~es a profl~-
haverá órgãos centrais de supervisão do ensio e da pes- sões regulada em lei, as universidades e _os estabelecirileil-
quisa, com atribuições deliberativas dos quais devem tos isolados poderão organizar outros para atender às 
participar docentes dos vários setores_.bãsicos e de forw ex)g_ências_ c:j.e_ ~ua programação específica e fazer face a 
mação profissional peculiaridades do mercado de trabalho regional. 

§ 19 A universidade poderâ também criar órgãos se- Art. 19. Vetado. 
toriais, com funções deliberativas e executivas, destina- Art. 20; As- universidades e os estabelecimentos iso-
dos a coordenar unidades afins para integração de suas lados_ de ensino superior estenderão à -comunidade, sob 
atividades. form~ de cyrª-QS_~_serviços especiais, as ·atividades de en-

§ 29 A coordenação didâtiva de cada curso ficar~ a !>_i_r:IO e os_ resultados da- J)esquis~ _ql:'-e lhes .são inerentes. 
cargo de um colegiado, constituído de representantes das ArC 2~0-conCUrso Vestibular, referido na letra a 
unidades que participem do respectivo enSino. do art. 17. abrangerã os conhecimentos comuns às diver-

Art. 14. Na forma do respectivo artigo ou regímen- sas fo_rmªs de educação do segu,ndo grau sem ultrapassar 
to, o colegiado a que esteja afeta a administração supe- este nível de complexidade para avaliar a formação receM 
rior da universidade ou estabelecime_nto isolad_g incluirá -lllilª pelos candidatos e sua aptidão intelectual para estu-
entre seus membros, com direito a voz e voto represen- dos ·superior.- - --
tantes originários de atividades, categorias ou órgãos Parágrafo único. Dentro .do prazo de três anos, a 
distintos de modo que não subsista, necessariamente, a contar da vigência desta Lei, o concurso vestibular será 
preponderância de_ professores classificados em determi- idêntico, em seu conteúd.o, para todos os cursos ou áreas 
nado_ níveL de conhecimentos afiiiS~ e u-nificados, em sua execução, 

Parágrafo único. Nos órgãos a que se refere este arti- na mesma universidad~ ou federação dC esColas, ou no 
go, haverá, obrigatoriamente, representantes da comuni- mesmo estabelecimento isolado de organização pluri"cur-
dade, incluindo as classes produtoras, ricular, de ácordo com os estatutos e regimentos. 

Art, 15._ Em cada_univcrsidade sob forma d.e <lUtar- Art. 22. Vetado. 
quia especial ou estabelecimento isolado de ensino supC:=- il) V iúi.dO;""'--- -
rior, mantido pela União, haverá um Conselho-de C1.1ra:. b) Vetado;-
dores, ao qual caberá a fiscalização económico- c) Vetad_o·_ 
financeira. Art. 2_"3:--0s__cur.sos-prOfissionais poderão, segundo a 

Parágrãfo único. Farão parte do Conselho de CurªM ãre3: a_Qr_a!lg!d~J_!l~~~sentar modalidades diferentes quan-
dores, na proporção de um terço deste, elementos estra~ to ao _número e à duraÇão~ ã -fim de corresponder aS con-
nhos ao corpo docente e aos discente da universidade ou dições do mercado de trabalho. 
estabelecimento isolado entre os quais representantes da § 19 Serão organizados cursos profissionais dC curta 
indústria, devendo o respectivo estatuto ou regimento duração, destinados a proporcionar habilitações inter-
dispor sobre sua escolha, mandato e atribuições na esfe- ~edi!_rias de grau superior. 
ra de sua competência. - - § 29 OS estatUtOS e reginlentOS disciPlinarao-õ aproH 

Art. 16. A nomeação de Reitores e V ice-Reitores de veitamento dos estudos dos ciclos bâsicgs e profissionais, 
universidades e Diretores e Vice-Diretores de unidades inclusive de curta duração, ent_re si e em outros Cursos. 
universitárias ou estabelecimentos isolado far-se-â com _ Art. 24. -O Conselho_ Federal de Educ.;lÇão Concei-
observância dos seguintes principias. tuarâ os cu!sos de pOs-gfaduação e baixará ·normas gC:. 
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r~s para sua organização, dependendo sua validade, no 
territ6rio naciona:t, de O!> estudos neles realizadbs terem 
os cursos respectivos_ credenciados por aquele órgão. 

Parâgrafo único. Vetado. 
Art. 25. -os curs_QS de especialização, aperfeiçoa

mento, extensão e outros serão ministrados de acordo 
com os planos traçados e aprovados pelas universidades 
e pelos estabeieciinentos isolados. 

Art. 26. O conse:lbo Federal de Educação fixará o 
curriculo mínimo c a dura_~o minima dos cursos supeM 
riores correspondentes a profissões reguladas em lei e de 
outros nece85ârios ao desenvolvimento nacional. 

Art. 27. O;; diplomas expedidos por univetsidadc fe
deral ou estadual nas condições do art. 15 da lei n9 4,024, 
de 20 de dezembro de 1961, correspondentes a cursos re
conhecidos pelo Conselho Federal de Educação, bem 
cçmo __ o_s ª~ _9lr:Sos credenciados dç pós-graduação serilo 
registrados na pióprià universidade~ -iffiportando em ca
pacidade para o exercício profissional na ârea abrangida 
pelo respectivo cu:rrfculo, como validade em todo o terri.
tório 111aciorial. 

§ 19 O Ministério da Educação e Cultura designará 
ãs universidades federais que deverão proceder ao regis
tro de diplomas corrcspon~entes aos cursos referidos 
neste artigo, expedidos por universidades particulares ou 
por estabelecimentos ísolados de ensino superior, impor
tando o registro ~m idênticos direitos. 

§ 29 Nas unidades da Federação em. que haja univer-
sidade estadual, nas condições referidas neste artigo os 
diplomas Gorr~ondentes aos mesmos cursos, expedidos 
por estabelecimentos isolados de ensino superiq1' manti
dos pelo Estado, serão registrados nessa Universidade. 

Art. 28. Vetado. 
§ 19 Vetado. 
§ 29 Entre os períodos letivos regulares, conforme 

disponham os estatutos e reSilnentos, serão executados 
programas-de ens~no e pesquisa que assegurem o funcio
namento contfniu)· dã.s instituições de ensino superior, 

Art. 29.. Será obrigatória, no ensino superior, a fre
qUência de professores e alunos, bem como a execução 
integral dos programas de ensino. 

§ 1 c;o Na forma dos estatutos e regimentos, será passí
vel de sanção disciplinar o professor que, sem motivo 
aeeito como justo pelo órgão competente, deixar de cum~ 
prir programa a seu cargo ou horário de trabalho a que 
esteja obrigado, importando a reincidência nas faltas 
previstas -neste artigo em motivo bastante para exone
ração ou dispensa, caracterizando-se o caso como de 
abandono de cargo ou emprego. 

§ 29 A aplicação do disposto_ no parâgrafo_ anterior 
far-se-á mediante ~.epresentação da instituição ou de 
qualquei- interessad~~ , 

§ 39 Se a representação for considerada objeto de de~ 
liberação, o Professor ficarâ desde logo afastado de suas 
funções, na forma do estatuto ou regimento. 

§ 49 · . Considerar-se-á reprovado o aluno que deixar 
de comparecer a um miniffiO, pi"evisto em está:tuto ou re~ 
gimento das atividades programadas para cada discipli
na. 

§ 59 O ano letivo poderâ ser prorrogado por motivo 
de calamidade pública, guerra externa, convulsão inter
na e, a cr~ério dos órgãos competent~ da Universidade 
e estabelecimentos isolados, por outra§' causas excepcio-
nais, ir~:dependentes da vontade do corpo discente. 

Att. 30. A formação de professores para o ensino do 
seguhdo grau, de disciplinas gerais ou t~nicas, bem 
como o preparo dé especialistas destinados ao trabalho 
de planejamento, supervisão, administração, inspeção e 
orientação no âmbito de escolas e sistemas escolares, farM 
s~á Cm nível superior. 

§ 19 A formação dos professores especialistas previs
tos-neste artigo realizar~se-á, nas univr·~~idades mediante 
a cooperação das unidades responsáve1s pelos estudos 
incluídos nos currículos dos cursos respectivos. 

§ 29 A formação a que se refere este artigo poderá 
concentrar-se em um só estabelecimento isolado ou re
sultar da cooperação de v.ârios, devendo, na segunda hi
pótese,. obedecer à coordena_çã.o que assegure a unidade 
dos estudos, na forma regimentai. 

- CAPITULO II 
JJo Corpo Docente 

Art. 31. O regime do magistério superior será regu~ 
lado pela legislação própria dos sistemas de ensino e _pe~ 
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los estatutos ou regimentos das universidades e dos estaM 
belecimentos isolados~ 

Art. 32. EntendemMse como atividades de magistério 
superior, para efeitos desta lei: 

a) as que, pertinentes ao sisteina indissociãvel de ensi
no e pesquisa, se exerçam nas universidades e nos estabe
lecimentos isolados, em nível de graduação, ou mais ele
vado para fins de transmissão e ampliação do saber; 

b) as inerentes à administração escolar e universidade 
exercida por professores. 

§ I"' Haverã apenas uma carreira docente, obedecen
do ao princípio da integração de ensino e pesquisa. 

§ 29 Serão considerados, em carâter preferencial, 
para o ingresso e a promoção na carreira docente do ma
gistério superior, os títulos universitários e o teor cientí
fico dos traballios dos candidatos. 

Art. 33. Os cargos e funções de magist&rio mesmo 
os jâ criados ou providos, serão desvinculados' de cam
pos específicos de conhecimentos. 

§ 19 Vetado. 
§ 29 Nos departamentos, poderá haver mais um pro

fessor em cada nível de carreira. 
§ 39 Fica extinta a cátedra ou cadeira na organi

zação do ensino superior do País. 
Art. 34. As universidades deverão progressivamente 

e na medida de seu interesse e-de suas possibilidades, es
tender a seus docentes o Regime de Dedicação exclusiva 
às atividades de ensino e pesquisa. 

Art. 35. O regiine a que se -refere o a:ftigo" anférior 
será prioritariamente estendido às áreas de maior impor
tância para a formação básiCa e profissiOnal. 

Art. 36. Os programas de aperfeiçoamento de pes
soal docente deverão ser estabelecidos pelas universida
des, dentro de uma política nacional e regional definida 
pelo Conselho Federal de Educação e promovidos atra
vés da CAPES e do Conselho Nacional de Pesquisas. 

Art. 37. Ao pessoal do magistério superior, admiti
do mediante contrato de trabalho, aplica-se exclusiva
mente a legislação trabalhista, observadas as seguintes 
regras especiais. - -
I- a aquisição de estabilidade é condicionada à natu

reza efetiva da admissão, não ocorrendo nos casos de in
terinidade ou substituição, ou quando a permanência no 
emprego depender da satisfação de requisitos especiais 
de capacidade apurados segundo as normas próprias do 
ensino; 
II- a aposentadoria compulsória, por implemento de 

idade, extingue a relação de emprego, independente de 
indenização, cabendo à instituiÇão complementar os 
proventos da aposentadoria concedida pela instituição 
de Previdência Social, se estes não forem integrais. 

CAPITULO lil 
D~ Corpo D~scente 

Art. 38. O corPo discente terá representaçãO COrria 
direito a voz e voto, itos órgãos colegiados das universi
dades e dos estabelecimentos isolados de ensino superior 
bem como em comissões instituídas na forma dos estatu
tos e regimentos. 

§ 19 A representação estudantil terâ por objetivo a 
copperação entre administradores, professores e alunos, 
~o trabalho universitário. 

§ 211 A escolha dos representantes estudantis serâ fei
ta por meio de eleições do corpo díscente e segundo cri
térios que incluam o aproveitamento escolar dos candi
datos, de acordo_ com os estatutos e regimentos. 

§ J'i' A representação estudantil não poderá exceder 
de um quinto do total dos membros dos colegiados eco-
missões._ - -

Art. 39. Em cada universidade ou estabelecimento 
isolado do ensino suPerior poâerá ser organizado dire
tório para congregar os membros do respectivo corpo 
discente. 

§ 19 Além do diretório de âmbito universitário, po
derã forma-se diretórios setori:iis-, de acordo com a estru
tura interna de cada universidade. 

§ 29 Os regimentos elaborados pelos diretórios serão 
submetidos à aprovação da instância universitãria ou es
colar competente. 

§ 39 O diretório -cuja- ação não estiver efil consonân
cia com os objetivos para os quais foi instiiuJdo, serâ 
passível das sanções previstas nos estatutos ou regimen
tos. 
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§ 4'i' Os diretórios sªo obrigados a prestar contas de 
sua gestão financeira aos órgãos da administração uni
versitária ou escolar, na forma dos estatutos ou regimen
tos. 

Art. 40. As instituições de ensino superior: 
a) por meio de suas atividades de extensão, propor

cionarão aos corpos discentes oportunidades de partici
pação em programas de melhoria das condições de vida 
da comunidade e no processo geral do desenvolvimento; 

b) assegurarão a_o corpo discente meios para a reali
zação dos programas culturais, artísticos, cívicos e des-
portivos; -

c) estimularão as atiVidades de educação cívica e de 
desportos, mantendo, para o cumprimento desta norma, 
orientação adequada e instalações especiais; 

d) estimularão as atividades que visem à formação 
cívica, considerada indispensável à criação de uma cons
ciência de direito e deveres do cidadão e do profissional. 

ArL 41. As universidades deverão criar as funções 
de monitor para alunos do curso de graduação que se 
sut;.meterem a provas específicas, nas quais demonstrem 
çapacidade de desempenho em atividades técnico-
didáticas de determinada disciplina. 

Parágrafo úníco.- As funções de monitor deverão ser 
remuneradas e consideradas título para posterior ingres
so em carreira de magistério superior. 

CAPITULO IV 
Disposições Gerais 

Art. 42. Nas universidades e nos estabelecimentos 
isolados mantidos pela União, as atividades técnicas po
derão ser atendidas mediarite a contratação de pessoal 
na forma da legislação do trabalho, de acordo com as 
normas- a_ ser~m esta~_el~!~as nos estatutos e regimentos. 

Art. 43. Os vencimentos dos servidores Públicos fe
derais de nível universitário são desVinculados do cri
tério de du_r!J,ção dos cursos. 

Art. 44. Vetado. 
a) 
§ 2' 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 45. Vetado. 
Art. 46. O Conselho Federal de Educação interpre

tará, na jurisdição administrativa, as disposições desta e 
das demais leis que fiXem diretrizes e bases da educação 
nacional, ressalvada a competência dos sistemas esta
duais de ensino definida na Lei n'i' 4.024, de 20 de de
zembro de 1961. 

Art. 47. A autorização ou o reconhecimento da uni
versidade ou es_tebelecimento isolado de ensino superior 
será tornado efetivo, em qualquer caso, por decreto do 
Poder Exec_utivo, após parecer prévio favorável do Con
selho Federal de Educação, observado o disposto no art. 
44 desta lei. 

Art. 48. O Conselho Federal de Educaç_ão, após iit
quérito a,_dministrativo, poderá suspender o funciona
mento de qualqu*er estabelecimento isolado de ensino su
perior ou a __ <!~!_Çl_!l_9mia_____Q_~ __ qualquer universidade, por 
motivo _de infrigência da legislação do ensino- ou de pre
ceito estatutário ou regimental, designando-se Diretor 
ou-Reitor pro tempore. 

Art. 49. As universidades e os estabelecimeriios iso
lados reconhecidos ficam sujeitos à verificaçãO periódica 
pelo Conselho de Educação competente, observado_ o __ _ 
di_sposto no artigo anterior. 

Art. 50. Das decisões adotadas pelas instituições de 
ensino superior, após esgotadas as respectivas instâncias, 
çaberá recurso~_ por estrita _argüição de ilegalidade: 

a) para os CorlSililos Estaduais de Édu_cação, quando 
se trata de estabelecirileüróS-isõlados malltidos pelo res
pectivo Estado ou de_ universidades incluídas na hipótese 
do art. 15 da Lei n'i' 4.024, de 20 de dezembro de 1961; 

b) para~- Conselho FC:deral de Educaç~o nos demais 
casos. 

Art. 51. O Conselho Federal de Educação fixará as 
~ôndtções- para revaliaação de diplomas expedidos por 
estabelecimentos d~ ensino superior estrangdrõs, lendo 
em vista o registro riã.- rePartiçãõ competente e o exercí
cio profissional no País. 
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CAPITULO V 
DiSposi~es Transitórias 

Art. 52. As atuais universidadeS rurais, mantidas 
pela União, deverão reorganizar-se de acórdo com o dis
posto no art. 11 desta lei, podendo, se necessârio e con
veniente, incorporar estabelecimentos de ensino e pes~ 
quisa, também mantidos pela União, existentes na mes
ma localidade ou em localidades próximas. 

Parágrafo único. Verificada, dentro de doze meses, a 
partir da data de publicação desta lei, a juizo do Conse
lho Federal de Educação, a impossibilidade do disposto 
neste artigo, as universidades rurais serão incorporadas 
às federais existentes na mesma região. 

Art. 53. -Vetado. 
Art. 54. Vetado. 
Art. 55. Vetado. 
Art. 56. Vetado. 
Art. 57. Vetado. 
Art. 58. Ficam revogadas as disposições em con

trário. 
Art. 59. A presente lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Brasüia, 28 de novembro de 1968; 147'i' da Indepen

dência e 8011 da República.- A. COSTA E SILVA
TarsO Dutra. 

(Às Comissões de Educação e Cultura, de Municí
pios e de Finanças.)_ 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 1S6, de 1985 

(N9 2.751/83, na Casa de origem) 

Altera o D~creto-lei nY 167, de 14 de fevereiro de 
1967, que "dispõe sobre títulos de crédito rural e dá 
outras providências". 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. }'i' Os arts. 2Y e 8'i' do Decreto-lei n'i' 167, de 14 

de fevereiro de 1967, passam a vigorar com as seguintes 
alterações: 
I- o art. 2'i' passa a vigorar acrescido do seguinte pa

rágrafo, a ser numerado como§ 19, passando o atual pa
rágrafo único para § 29: 

·~Art. 2'i' .. ~ .................... . 
§ }'i' As medições de lavouras somente poderão 

ser exigidas antes, de ~fetuado o plantio, executadas 
P,Or profissionais contratados pelo emitente e· cus
teadas pelo exigente, ressalvado o direito de seu 
acompanhante pela instituição financiadora. 

II- o art. 8'i' passa a VIgorar com a seguinte redação: 

"Art. 811 Para acOrrer às despesas com os ser
viços de fiscalização decorrentes de vistorias frustra-

- das ou que forem efetuadas em conseqüência de 
procedimento do finanCiado que possa prejudicar as 
condições legais e cedulares, poderá ser ajustada na 
cédula taxa de comissão de fiscalização, exigível na 
forma do disposto nq art. 59, a qual serâ calculada 
sobre os saldos devedores da conta vinculada à ope
ração." 

Art. 2'i' Esta lei entra em vigOr ila data de sua publi
cação. 

Art. J9 Revogam-se ãs disposições em contr4rio. 

-LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI No 167, 
DE 14 DE FEVEREIRO DE 1967 

Dispõe sobre títulos de crédito rural e dá outras 
providências. 

O Presidente da República, usando da atribuição que 
lhe confere o § 211, do art. 9'i' do Ato Institucional n9 4, de 
7 de dezembro de 1966, decreta: 

CAPITULO I 
Do Financiamento Rural 

-Art. 1'i' ·o fíilailcíamen.to rufai concedido pelos ór
gãos integrantes do sistema nacional de crédito rural à 
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pessoa física ou jurídica poderá efetuar-se por meio de 
cedulas de cr6:dito ru_ral_ previstas neste decreto-lei. 

Parágrafo úníco. FaCUlta-se a utilizaçãp da_s .c.éd\llas 
para os financiamentos da mesina natureZa coricedidos 
pelas cooperativas rurais a seuS ass_ociados ou às suas fi
liadas. 

Art. 2Q O emitente de c~ulas fica obrigado a aplicar 
o financiamento nos fins ajustados, devendo comprovar 
essa aplicação no prazo e na forma exigidos pela instf..-~ 
tuiçã:o financeira. 

Par~grafo único. Nos casos de pluralidade de emi
tentes e não constando da cédula qualquer designação 
em contrário, a utilização do crédito poderá ser feita- por 
qualquer um dos financiados, sob a responsabilidade so
lidária dos demais. 

Art. 39 A _aplicação do financiamento poderá 
ajustar-se em orçamento assinado pelo financiado, .dele 
devendo _constar expressamente qualquer alteração que 
convencionarem. 

Parágrafo Urtico. Na hipótese, far-se-á na ~dula 
menção do orçamento, que a ela ficarâ vinculado. 

Art. 49 Quando for conce.did,o fin!Jnc(ã_!nc;nto _para 
utilização parcelada, õ financiador abrirá com o valor do 
fmanciainen-to contas· vinculad..a~ à opera:Çâó, que o fi
naricüido mov1mentarapor ·meio ·de cheque.s, saques, re
cibos, ordens, cartas ou quaisquer outros documentos, 
na forma e te:mpo previstos na cédula ou no orçamento. 

Art. 59 Ãs impoi-tâncias fornecidas pelo fimi.nciador 
vencerão juros às taxas que o Conselho Monetâ.rio Na
ciol'lal fixar e serão exigíveis em JO de junho e 31 de de
zembro ou no vencimentO das prestações, se assim acor
dado entre as partes; no vencimento do títul9 e na liqui
dação, ou por outra forma _que vier a ser determinada 
por aquele CQnselho, podendo o financiador, nas datas 
previstas, capitalizar tais encargos da conta vinculada à 
operação. 

Parágrafo único. Em _caso de mora, a taxa de juros 
constante de cédula será elevada de 1% (um por ceritd) 
ao ano. 

Art. 69 O financiado facultará ao financiador a mais 
ampla fiscalização da aplicação da quantía financiada, 
exibindo, incluaive, os elementos que lhe forc;_m exigidos. 

Art. 79 O credor poderá, sempre que julgar conve
niente e por pessoas de sua indicação, não só percorrer 
todas e quaisquer dependências dos imóveis referidos no 
título, como verificar· o andamento dos serviços neles 
existentes. 

Art. 89 Para acorrer às despesas com os serviços de 
fiscalização, poderá ser ajustada na ~dula taxa de co
missão de fiscalização exigível na Torma do disposto no 
art. 59, a qual serâ calculada sobre os saldos devedores_ 
da conta vinculada à operação, responOendo ainda o fi
nanciado pelo pagamento de quaisquer despesas que se 
verificarem com vistorias Jrqstr_ada_,~, ou que forem efe
tuadas em conseqUênCia de procedimento sCu_ quC possa 
prejudicar as condições legais e cedula1'es, 

(Às ComiSSões de Agricultura e de Econbmia.) 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA 
N• 157, de 1985 

(N9 1.888/83, na Casa de origem) 
· Dâ denonilna'ção ao aeroporto Internacional de 

Campinas. 

O -Congresso Nacional decreta: 

Art. 1"' O aeroporto intem3Ciõn"al de Campinas, no 
Estado de.São Paulo, passa a denominar-se .. Aeroporto 
Internacional de Viracopos- Cainpinas". 

Art. 29 Esta lei entra em vigof na da:ta de sua publi
caç"'ào, 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

(Às Comissões de Transportes, Comimicacõere-
Obras Públicas.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• t58, de 1985 

(N9 L586f83, na Casa de origem) 

DisPõe sobre a obrigatória utilização de legendas 
nos -pÍ'ogramas de televisão que especifica, visando a 

-'--="-pOSSiõTiitii.l- a Sua percepção por deficientes auditivos. 

O Congresso Nacional decreta: 

..Art. 19 _Os_ -programas de televisão noticiosos e os de 
natureza cultural serão obrigatoriamente apresentados 
coxnlegendas, na forma estabelecida em regulamento, de 
modo a possibffitar a sua percepção pelos deficientes au
ditivos. 

A.rt. 29 O Poder Executivo regulamentarã esta lei no 
prazo de 90 _(noventa) dias. 
--Art. 39 Esta lei entra em vigOr na data de sua publi
cação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

lli -Comissão de Transpones, -comunicações e 
Obras Públicas.) 

PROJETO DE LlÜ DA CÂMARA 
N• 159, de 1985 

(n9 1.087/83, na Casa de origem) 

Altera dispositivo do D~creto-lei n9 972, de 17 de 
outubro de 1969, que disciplina o exercido da profis
são de jornalista. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 q O § 3q do art. 39 .do Decreto-lei n9 972, de 17 

de outubro de 1969, passa a vigorar com a seguinte re
dação: 

~':A.r.L 39 _ -:-~ _.--.~.-, •. --• -..--.--c.-.-.~..-~"'~----.... .,.._.·-~~~.~~~~-· 

-o§ J9-~A- entidade pública ou privada não
jornalística, sob cuja responsabilidade de editar material 
1rifOrriiãliVO~Ou pub1icação destinada à circulação inter
na ou externa, está obrigf!,da ao cumprimento a:esta lei 
relativamente aos jornalistas que contratar, observãdo o 
que determiil.a o § 49 do art. 89." 

ArL 2q- Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 391 -Revogam-se as disposições em contrãrio. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
DECRETO LEI N• 972, 

DE 17 DE OUTUBRO DJ;J 969 

Dispõe sobre o exercício da profissão de jornalista. 
-Os Ministros da Marinha de Guerra, do Exército e da 

Aeronáutica Militar, usando das atribuiçõ_es que lhes 
confere o art. 39 do Ato lnstitucional_n9 16, de 14 de ou~ 
tubr.o _de 1969, combinado com o§ 19 do art. 29 do Ato 
Institucionaln_9_S, de 13 de dezembro de 1968, decretam: 

Art. 19 O exercício da profissão de jornalista é livre, 
em todo o território nacional, aos que satisfazerem as 
condições estabelecidas neste decreto-lei. 

ArL 29 A profissão de jornalista compreende, priva
tiva~ente, o ex~rc_~~~~-,-~-~~i~~al __ ~_ ~e~_ll-IJ~ra~~- ~e __ qual-
quef -das- s~eill1õtes atlvidadeS. - - ~ - -

a) Redação, condensação, titulação, interpretação, 
correção _o_u _·coordenação de matéria a ser ~ivUlgada, 
contenha ou não comentário; 

b) comentário ou crônica. pelo rádio ou pela televi
são; 

c) entrevista, inquérito ou reportagem escrita_o_u fala
da; 

d) PlanejaJ!lento, organização,_ direção e eventual exe
cução.de serViÇos têcnicos de Jornalismo, como od se ar
quivo, ilustração ou distribuição gráfica de matêria a ser 
divu_lgada; 

c) planejamento, organização e administração técnica 
dos serviços de que trata a alínea a; 

f) ensino de; t~ç_nJcas de jornalisn:10; 
g) toleta de notícias ou informações e seu preparo 

para divulgação; 
h) reVisão -de_ originais: de _rilatêriã jonialistica, corp. 

vistas à correção redacional e a ac\equação da linguagem; 
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i) organização e conservação de arquivo jornalístico; 
e pesquisa dos respectivos dados para a elaboração de 
notícias; 

J) execução da distribuição grãfica de texto, fotogra
fia ou ilustração de carâter jornalístico, para fins de di
vulgação; 

l) exeçu_ção de desenhos artísticos ou técnicos de cará
ter jornalistico. 
r\:~t. 39 Considera-se empresa jor~aUstica, para os 

efeitos deste decreto-lei, aquela que tenha como ativida
'de a edição de jornal ou revista, ou distribuição de noti
ciário com funcionamento efetivo, idoneidade financeira 
e registro legal. 

§ I q Equ'ipara-se á empresa jornalística a seção ou 
serviço de empresa de radiodifusão, televisão O!J. divul
gação cinematogralica~-úu--ae- agência de publicidade, 
onde sejam exercidas as atividades previstas no art. 29. 

§ 29 O órgão da administração pública direta ou au
tárquica que mantiver jornalista sob vínculo de direito 
público prestará, para fins de registro, a declaração de 
exercfdo profissiona] Ou de cumprimento de es_t_ágio. 

§ 39 A empresa não-jornalística sob cuja respotisabi
lidade de Se .editar publicação destinada à circulação ex
terna promoverá o cumprimento desta 1Ci relativaniente 

-aos jornaUsticas que contratar, observado, porêm, o que 
determina o artigo 89, § 49 

· ·Â~L· 8~~---·g~;;;;;slv~td~-t;~~;~~-e~t~: ~dt~~tãri;~~ 
de oficiO~- o registr(f prcffissional de jornalista que, sem 
motivo legal, deixar de exercer a profissão por mais de 
dois anos. 

-§ }9 Não incide na cominação deste artigo o afasta-
mento decorrente de: 

a) suspensão ou interrupção do contrato de trabalho; 
b) aposentadoria como jornalista; 
c) viagem ou bolsa de estudo para aperfeiçoamento 

profissional; 
~-_n_~_e_ft_iprego;a:purado na forma da Lei n_q 4.923, de 

23 ae- aezem.bro de 1965. 
§ 2q O trancamento de oficio será da iniciativa do 

órgão referido no artigo 49 ou a requerimento da entida
de sindical de jornalistas, 

§ 39 Os órgãos do Ministério do Trabalho e Previ
dência Social prestarão aos sindicatos de jornalistas as 
informações que lhes forem solicitadas especialmente 
quanto ao registro de admissões e dispensas nas empre
sas jornalistas, realizãndo a~ inspeções que se tornarem 
n~sárias para a verificação de exercido da profissão 
de_jornalis~a. 

§ 4\'- O exercício da atividade prevista no art. 39, § 39, 
não constituirá prova suficiente de permanência na pro
fissão se a publicação e seu responsável não tiverem re
gistro legal. 

§ 59 O registro trancado suspende a titularidade e o 
exercfcio d_as_ prerrogativas pro"fissionais, mas pode ser 
revalidado mediante a _ apresen~ação dos documentos 
preVistos nos itens 1_1 e III do art. 49, sujeitando-se a defi
nitivo cancelamento se, -um-ano após, não provar o inte
ressado novo e efetivo exercício da profisSão, perante o 
6-rgão que deferir a revalidação. 

(-Às ComissõeS de Legislação Social e de Servfço 
Público Civil) 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA 
N• 160, de 1985 

(Nq 1.'322f.83,- na Cãsa de origein.) 

Eleva a cidade de Oeiras, no Estado do Piauí, à 
condiçio de monumento nacional. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. J9 A cidade de Oeiras, no Estado do Piauí, "fiCa 

elevada à condição de monumento nacional. 
ArL 29 - Esta-Lei _entra_ em vigor na data de sua publi

cação. 
Art. 39 Revogam-se as disposfçõ·es em contrário. 

Ã Comtssão de Educação e Cultura 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 161, de 1985 

(N" 183/83, na Casa de origem.) 

Dispõe sobre o salário mínimo profissional do ad~ 
vogado e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I Y O salário míniino profissional do advogado 

será o valor correspondente a 6 (seis) vezes o salário 
mínimo vigente no Pais. 

Art. 2Y A jornada de trabalho do advogado terá o li
mite máximo de 4 (quiltro) Horas diárias ou 20 (vinte) 
horas semanais. 

Parágrafo único. A jornada de trabalho do advoga
do compreenderá o tempo despendido na prática de atas 
privativos--do advogado, de acordo com a lei, ou neces
sârios ao cumprimento das obrigações decorrentes dare
lação de emprego, mesmo se executados fora do local de 
trabalho. 

Art. 3"' O estagiário, inscritO na Ordem dos Advoga~ 
dos do Brasil, prestará o estágio necessãrio à habilitação 
profissional, sujeito à jornada máxima de 4 (quatro) ho
ras diárias ou 20 (vinte) horas semanais. 

Art. 49 O estagiârio perceberâ como bQlsa mínima a 
importância correspori.dente ao maior dos seguintes va
lores: 

a) 2 (duas) vezes o saláriõ mínimo vigente no País; 
b) l/3 (um terço) do menor salário pago a advogado a 

serviço do mesmo empregador. 
Art. 5"' Os- hátiOfãfios âe advogado, previstos no 

art. 20_da Lei n9 5.869, de 11 de_}aneiro de 1973- Códi
go de Processo Civil, aproveitarão exclusiva~ente ao ad
vogado ou advogados, sendo nula qualquer convenção 
que vise a destinar tal verba ao empregador. 

§ 19 Os advogados ligados por vinculo empregatfcio 
a um mesmo empregador estabelecerão as regras de dis
tribuição da verba de honorários entre todos eles. 

§ 29 Fica revogado o art. _1_6_ da Lei n9 5.584, de 26 de 
junho de 1970. 

Art. 69 Na relação de emprego do advogado, o ele
mento subordinação não pode comprometer, em hipóte
se alguma, a independência técnica do profissional a 
quem cabe, com total liberdade, a orientação técnica a 
ser dada a cada caso_e a responsabilidade pelos atos pra
ticados. 

Art. 79 O disposto nesta lei aplica-se aos advogados 
que estão sujeitos a regime de relação de emprego com 
pessoa física ou pessoa jurídica de direito privado ou 
públíco e aos que prestam seiViços para entidades sindi
cais e escritórios de adVocacia. 

Art. 89 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 9Y Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO PERTINENTE 

LEI N• 4.2!5, DE 27 DE ABRIL DE I963 

D~spõe sobre o Estatuto da Oi-dem doS AdVogados 
do Brasil. 

TITULO I 
Da Ordem dos Advogados do Brasil 

CAPITULO I 
Dos Fins, Organização e Patrimônio 

Art. 19 A Ordem dos Advogados do Brasil, criada 
pelo art. 17 do Decreto n9 19.403, de 18 de novembro de 
1930, com personalidade jurídica e forma federativa, ~ o 
órgão de seleção disciplinar e defesa da classe dos advo~ 
gados em toda a República - art. 139. 

Parágrafo único. Cabe à Ordem representar, em jui
zoe fora dele, os interesses gerais da -classe dos_advoga
dos e os individuais relacionados com o exercício da pro~ 
fi~isão. 

TITULO II 
Do Exercício da Advocacia 

CAPITULO VI 
Dos Honorários Profissionais 

Art. 96. A prestação de serviço profissional assegu
ra aos inscritos na ordem o direito aos honorários con· 
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tratos ou, na falta de contrato, dos que forem fixados na 
forma desta Lei. 

Parágrafo único. O di posto neste artigo não se apli-
ca: -
I- quando o advogado foi nomeado pela Assistência 

Judiciária, pela Ordem, ou pelo Juiz, salvo nos casos do 
art. 94; 
li- quando se tratar de mandato outorgado por ad

vogado para defesa em processo oriundo de ato pratica
do no exercício da profissão ou em ação penaL 

Art. 97. Na falta de estipulação ou de ac-ordo, os ho~ 
norârios serão fixados por arbitramento judicial em per
centagem sobre o valor da causa. 

§ J9 Nos casos que versem sobre o serviço, monte ou 
bens de valor reduzido em que o critério da percentagem 
possa conduzir a honorários _ínfimos arbitrar~se-ã igual
mente a remuneração compatível com o trabalho. 

§ 29 No caso em que o objeto da ação-Ou do serviço 
não tenha valor económico ou quando o que lhe for atri
buído não corresponda à realidade arbitrar-se-ã, igual
mente, a remuneração compatível com o trabalho. 

§ 39 Proceder-se.:á a exame pericial, s_e a fixação do 
valor da causa ou do serviço depender da avaliação, e 
esta exigir conbecimento especializado. 

§ 4Q Nas ações de indenização por ato ilícito, o valor 
de causa será o montante do dano apurado e, quando se 
tratar de ilícito contra a pessoa, o da soma dos danos 
emergentes com o capital fixado para a constituição da 
renda. 

§ 59 Na fixação dos hOnorários os arbítradOres e o 
juiz terão em contá: -

a) o grau d~ zelo e competência do profissional; 
b) o lugar da prestação do serviço; 
c) o caráter da intervenção, conforme se trate de 

cliente e avulso, habitual ou permanente; 
d) 3: possibilidade de ficar o advogado impedido de in

tervir em outros casos ou de encontrar dificuldades pecu
liares no exercício do mandato. 

Art. 98. Na falta de estipulação escrita em con
trário, um terço dos hOnorários é devido no infcio da ser
viço-, outro terço atê a decisão da primeira instância e o 
restante no finaL 

Art. 99. Se o advogado fizer juntar aos autos, atê 
antes de cumprir-se o mandato de levantamento ou pre
catório, o seu contrato de honorários o juiz determinará. 
lhe s.ejam_estes pagos diretamente, por dedução da quan
tia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar 
que já as pagou. 

§ 19 Tratando-se de honorários ftxaçi.Qs na conde
nação, tem o advogado direito autônomo para executar 
a sentença nessa parte, podendo requerer que o preca
tório, quando este for necessário, seja expedido em seu 
favor. _ -

§ 29 SalVo aquiescência do advogado, o acordo feito 
pelo seu cliente e a parte contrária, não lhe prejudica os 
honorários, quer os convencionais, quer os concedidOs 
pela sentença. 

Art. 100. Prescreve em cinco anos a ação para a 
cobrança de honorários de advogado, contado o prazo: 
I- do vencimento do contrato, se houver; 
II - da decisão final do processo; 
III- da ultimação do serviço extrajudicial; 
IV - da desistência ou transação; 
V- da renúncia ou renovação do mandato. 
Parágrafo único. A ação de cobrança de honorários 

pelos advogados guardará a forma executiva prevista no 
art. 298 do Código de Processo Civil desde que ajustados 
mediante contrato escrito, ou arbitrados judicialmente 
em processo preparatório com observância do disposto 
no.-m 97. devendo a petição inicial ser instruída com o 
instrumento do ma!')dato, como presunção da prestação 
do serviço contratado. 

Art. 101. O advogado subtabelecido com reserva de 
pOderes não pode cobrar honorários sem a intervenção 
daquele que lhe conferiu o substabeleciiDento. 

Parágrafo único_. Devem ambos, substabelecente., 
substabetecido, acordar-se, previamente, por escrito,-na 
renuneração que lhes toca, com a intervenção do outor-
gante. ., ,_ o ~ • 

Art. 102. O-advogado credor de honorários e despe
sas feitas no desempenho do mandato tem privilégio es
pecial sobre o objeto deste. 
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LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 5.584, DE 26 DE JUNHO DE t 970 

Dispõe sobre Normas de Direito Processual do 
Trabalho. Altera dispositivos di. Consolidação das 
Leis do Trabalho. Disciplina a concessão e prestação 
de assistência judiciária na Justiça do Trabalho e dá 
outras providênias. 

Art. }9 Nos processos perante a Justiça do Traba
lho, obscrvar-se-ão os princípios estabelecidos nesta Lei. 

Art. 29 Nos dissídios individuais, proposta a conci~ 
liação, e não h a vendo acordo, o Presidente da Junta ou 
antes de passar à instrução da causa, fixar-lhe-á o va[or 
para a determinação da alçada, se este for indeterminado 
no pedido. 

··········································-··· 
Art. 16. Os honoráríos do advogado pagos pelo 

vencido reverterão em favoi' do sindicato assistente. 
Art. 17. Quando, nas respectivas comarcas, não 

houver Juntas de Conciliação e Julgamento ou não exis~ 
tir sindicato da categoria profissional do trabalhador, ê 
atribuído aos Promotores públicos ou Defensores Pó.bli
cos o encargo de prestar a assistência judiciária prevista 
nesta Lei. 

Parágrafo úniCo~--Na hipótese prevista neste artigo, a 
importância proveniente da condenação nas despesas 
processuais será recolhida ao Tesouro do respectivo Es
tado. 

A-rt. 18. A assistência judiciária, nos termos da pre
-sente Lei, será prestada ao trabalhador ainda que não 
seja associado do reSpectivo sindicato. 

(Às Comissões-de-Constituição e Justiça e deLe
gislação Social) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 162, de 1985 

. ~~9 ~.444/85, na Casa de origem) 
De m1ctat1va do Sr. Presidente da República 

D~spõe sobre a Tabela de Pessoal da Superinten
dência do Desenvolvimento do Nordeste- SUDENE 
e dá outras 'prol'idências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 A Tabela de Pessoal da Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste- SUDENE, autarquia 
federal criada pela Lei n9 3.692, de 15 de dezembro de 
1959, vinculada ao Minsitério do Interior, será organiza
da nos termos desta lei. 

Parágrafo único. A Tabela de Pessoal será constituí
da d~ empre?o.s,_ regidos pela legislação traball!ista, cujo 
provimento mtctal far-se-â nos termos desta lei. 

Art. 29 A Tabela de Pessoal, com os corresponden
tes salârios e gratificações, será elaborada pelo Conselho 
Deliberativo da SUDENE e aprovada pelo Presidente da 
República. 

Art: 3~' c;:>s empregos da Tabela de Pessoal de que 
trata esta lea serão providos inicialmente: 

a) mediante aproveitamento dos atuais servidores do 
Quadro e da Tabela Permanci:lltes da StJDENE, nos ter
mos do art. 49 desta lei; 

b) mediariie aproveitamento dos atuais servidoreS das 
Tabelas Especiai!õ e Emergenciais da SUDENE, habilita
dos em processo seletivo elaborado pela Secretaria Exe
cutiva da SUDENE e aprovado pelo respectivo Conse
lho Deliberativo. 

Art. 49 · Os atuais servidores pertencentes ao Quadro 
e- à Tabela Permanentes do Plano de Classificação de 
Çargos, instituído 11a co[!formidade da Lei._ n"' 5.64-5, de 
1 O de dezembro de 1970, pOderão optar pelo seu aprovei
tamento na Tabela de Pessoal, no prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias, contados a partir da data da vigência- desta 
lei. 

§ 19 __ <?b~ervado o __ <g_~posto _no art. 89 desta lei, o 
aprovextamen~o dos servidores regidos pela legislação 
trabalhista implicará alterãção do contrato de trabalho. 

§ 29 Os servidores que optarem pelo seu aproveita
mento na Tabela de Pessoal não farão jus aos direitos e 
vantagens pertinentes aos servidores incluídos Do Plano 
de Classificação_de Cargos, instituídos na coõformidade 
da Lei n9 5.645, de 10 de dezembro de 1970. 

§ 39 O aproveitamento dos servidores na Tabela de 
Pessoal não exclui a possibilidade de os mesmos serem 
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submetidos a regime jurídico que legalmente venha a ser 
estabelecido. -

Art. 59 Os servidores que não optarem pelo seu 
aproveitamento na Tabela de Pessoal serão incluídos em 
Quadro ou Tabela Suplementares, em extinção, mantida 
a classifiCação de cargos e empregos, feita com base na 
Lei n9 5.645, de lO de dezembro de 1970. 

§ 19 As categorias fU.ncioilais do Quadro e da Tabela 
Suplementares serão estruturadas com observância dos 
percentuais fixados para progressão funcional. 

5. Em face do exposto, temos a honra de submeter à 
_ :.ek'!':ada _c_Qilsi!.:l_er_aç~o de V .._Ex' o presente anteprojeto de 

lei, contendo as modificações do projeto, relativo ao as
sunto. encaminhado ao Congresso Nacional. acima 
mencionadas. 

Aproveitamos a oportunidade para renovar a V. Ex• 
os nossps protestos de elevado respeito. ~-Aiufzio Alves, 
Ministro de Estado Extraordinário par.i Assuntos de 
Administração -'Ronaldo Costa CoutO, Ministro de Es
tado do Interior. 

§ 29 Os cargos e empregos pertencentes às ·categorias 
funcionais de que trata o parágrafo anterior serão extin- LEGISLAÇÃO CITADA 

~~~s~:~~~ap~:r:i~r~~~c~~~~~~.rado o direito de as- LEI N9 5.645, 
Art. 69 O pessoal incluído em Quadro.ou Tabela Su- DE 10 DE DEZEMBRO DE 1970 

ple)nentares perceberá, a título de vantagem individual, Estabelece diretrizes para a classificação de cargos 
a diferença verificada entre sua remuneração e a dos ser- do Serviço Civil da Uniio e das Autarquias Federais, 
vidores da mesma categoda_ pertencentes à Tabela de e dá outras providências. 
Pessoal. 

Parágrafo UniCo. A diferença individual percebida O Presidente -da Rej)úbfica 
pelos funcionários, sobre a qual incidirá a contribuição Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
previdenciária, será incorporada aos proventos de apo- sanciono a seguinte lei: 
sentadoria. _ __ _____ Art. 19 A classificação de cargos do Serviço Civil da 

Art. 79 Os sc!rVfdores requisitados perceberão a re- -União e das Autarquias Federais obedecerá às diretrizes 
muneração correspondente à função que exercerem na estabelecidas na presenle lei. 
SUDENE, assegurado_o direito de opção pelos estipên- Art. 29 Os cargos setão classificados como de provi-
dias do órgão ou da entidade de origem, acrescidos de menta em comissão e d_e_ provimento efetivo, 
gratificação a ser fixada nos termos do art. 29 desta lei._ _enquadrando-se, basicamente, nos seguintes grupos: 

Parágrafo único. A prestação de serviços pelos servi- De provimento em Comissão: 
dores requisitados pela SUDENE não açarretarã vj_ncl,l- 1- Direção e Assessor~QJ.ento Superiores; 
lação empregatícia. De provimento Efetivo: 

Art. 89 Os efeitos financeiros decorrentes da exC.: II -Pesquisa Científica e Tecnológica; 
cução do disposto nesta lei vigorarão a partir de 19 deju- III- Diplomacia; 
lho de 1985. IV- Magistério; 

Art. 99 Esta lei entra em vigor na data de sua publi:--· "'-=~-v --Polícia Federal; 
cação. YJ -:-::'IríPt,l.t_a.ção, Arrecadação e Fiscalização; 

Art. 10. Revogam-se as disposíÇões em contrário. ~!~~--=-~~~i~~~t~uxiliares; 

MENSAGEM N• 460, DE 1985 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Na
danai: 

Nos termos do art. 51 da_Constituição, tenho a honra 
de submeter à elevada deliberação de V. Ex's, acompa
nhado de ExposiçãO de Motivos dos Senhores Ministros 
de Estado do Interior e ExtraordináriO-para A.sSUritOS-de 
Administração, o anexo projeto de lei que dispõe sobre a 
Tabela de Pessoal da Superintendência do Desenvolvi
mento do Nordeste ~SUDENE) e dá outras providên
cias, projeto que deverá substituir o encaminhado pela 
Mensagem n9 324, .de 25 de junho _de 1985, versando 
sobre o mesmo assunto. 

Brasília, 18 de. setembro de 1985.- José Sarney. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVO N• 042, DE 18 DE SE
TEMBRO DE 1985, DOS SENHORES MINIS
TROS DE ESTADO EXTRAORDINÁRIO PARA 
ASSUNTOS DE ADMINISTRAÇÃO E DO INTE-
RIOR. ~ ~ ·~ 

Excelentíssimo Senhor Presidente _da República. 
Mediante a Exposição de Motivos n9 31, de4 de junho 

de 1985, o Ministério do Interior submeteu _à conside
ração de V. Ex• anteprojeto de lei, tratando da criação 
da Tabela de Pessoal da Superintendência de Desenvol
vimento do Nordeste (SUDENE). 

2. O referido anteprojeto de lei, já encaminhado_à 
deliberação do Congresso Nacional, previu o aproveita
mento dos atuais SeiVidcires da Tabela de Pessoal a ser 
instituída, facultando-se a opção. -

3. Verifica-se, no en-tanto, a necessidade de 
assegurar-se também aos servido~es_~ue preferirem man
ter a atual sitUação fU.riCioiJal a remuneração a s_erdeferi
da aos que integrarem a nova Tabela de Pessoal, inclusi
ve com possibilidade de os funcionários incorporarem a 
conseqUente vantagel_ll individual aos proventos de apo
sentadoria, evitando.se, asslm~maioTdespesa na oportu
nidade da inativci.çàO (art: {59), 

4. Ainda, afigura-se-nos conveniente aumentar o 
prazo de opção para 180 dias, alterando-se os contratos 
de trabalho, bem como deve ser consignado, na lei a ser 
expedida, que o aproveitamento dos atuais serVidores na 
Tabela de Pessoal não lhes subtrairâ a possibilidade de 
serem submetidos a um novo regime jurídico que seja es
tabeleddo_para os servidores federais (art. 49 § 39), 

IX - OulraS ati v idades de nível superior; 
X- Outras atividades de nível médio. 
Art. 39 Segundo a correlação e afinidade, a natureza 

dos trabalhos ou o nível de conhecimentos aplicados, 
- cada grupo, abrangendo várias atiVidades, compreende-

rá: 
1- Direção e Assessoramento Superiores: os Cargos 

de direção e assessoramento superiores da adlninistração 
cujo provimento deva ser regido pelo critério da con
fiança, segundo for estabelecido em regulamento; 

II --Pesquisa Científica e Tecnológica: os cargos com 
atribuições, exclusivas ou comprovadamente principais, 
de pesquisa científica, pura ou aplicada, para cujo-provi
mento de ensino ou habilitação legal equivalente e não 
~tejam a~rangidos p:_Ia _lq;islação do Magistério Su_pe
nor; 

III- Diplomacia: os cargos que se destinam a repre
sentação _diplomática; 

IV - Magistério: os cargos com atividades de magis
tério de_ todQS _os _níveis de ensino; 

V-- Polícia Federal: os cargos com atribuições de na
tureza policial; 

VI- Tributação. Arrecadação e Fiscalização: os car
gos com atividades de tributação, arrecadação e fiscali~ 
zação de tributos federais; 

VIl- Artesanato: os cargos de atividades de natureza 
permanente, principais ou auxiliares, relacionadas com 
os serviços de artífice em suas várias modalidades; 

·viíi _-:_SúV1ÇoS -Auxiliares: oS cargos de aüvidades 
administrativas e_m geral, quando não de nível superior;· 

IX- Ou_t~s ati~idades _ 4e nível superior: QS demais 
cargos para cujo provimento se exija diploma de curso 
superior de ensino ou habilitação legal equivalente; 

X- Outras atividades de nível nléclí()'; os demais.car-
gos para cujo provimento se exija diploni.a ou certificado 

--de conclusão de curso de grau médio ou habilitação 
equivalente. 

Parágrafo único. As atividades relacionadas com 
-transporte, conservaÇão, custódia, operação de elevado
res, limpeza e Olifras assenielhadas-serão,_de preferência, 
objeto de execução Endireta, mediante contrato, de acor
do com o art. 10, § 7'~, do,De_creto-lei nY 200, de25 de fe
vereiro de 1967. 

Art. 49 Outros grupos, com características próprias, 
diferenciados dos relacionados no artigo anterior, pOde
rão ser estabelecidos ou desmembrados daqueles, se o 
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justificar_em as necessidades da Administração, mediante 
ato do Poder Executivo. 

Art. 5~' Cidã. grupo terâ sua própria escala de nível, 
a ser aprovada pelo Poder Executivo, atendendÕ, pri
mordialmente, aOs seguitnes fatores: 
I- importância da atividade para o desenvolvimento 

nacional; 
II -complexidade e responsabilidade das atribuições 

exercidas; e 
III- qualificações requeridas para o desempenho das 

atribuições. 
Parágrafo único. Não haverá correspodência entre 

os níveis dos· aiversos _grupos, para nenhum efeito. 
Art. 6'~ A ascensão e a progressão funcionais obede

cerão a critérios seletivos, a serem estabelecidos pelo Po
der Executivo, associados a um sistema de treinamento e 
quulificação destinado a assegurar a permanente atuali
zação e elevação do nível de eficiência do funcionalismo. 

Art. 79 O Poder Executivo elaborará e expedirá o 
novo Plano de Classificação de Cargos, total ou parcial
mente, mediante decreto, observadas as disposições des
ta-lei. 

Art. 8~> A implantação do Plano será feita por ór
gii.os, atendida uma escala de prioridade na qual se eleva
·r.íJ. em conta p'reponderantemente: 

I --a implantação prévia da reforma administrativa, 
com base no Decreto-lei n9 200. de 25 de fevereiro de 
1967; 

II -o estudo quantitativo e qualitativo da lotação 
dos órgãos, tendo em vista a nova estrutura e atribuições 
d.ecorrentes dll providência mencionada no item ante
nor; e 
III- a existência de recursos orçamentários para fa..; 

zer face às respectivas despesas. 
Art. 99 ___ A transposição ou transformação dos car· 

gos, em decorrência da sistemática prevista nesta lei, 
processar-se-á gradativami::nte considerando-se as neces

-sidades e conveniências da Administração e, qtiando 
ocupados, segundo critérios seletivos a serem estabeleci· 
dos para os cargos- integrantes de cada grupo, inclusive 
através de treinamenno intensivo e obrigatório. 

Ar L 10. O órgão central do Sistema de Pessoal expe
dirá- as narinas e -instruções necessãrias e coordenará a 
execução -do novO Plano, a ser proposta pelos Minis
térios, órgãos integrantes da Presidência da República e 
AutarqUias, dentro- das respectivas jU.risôições,- para 
aprovação mediante decreto. 

§ I9 O órgão central do Sistema de Pess?ai promo
verá as medidas necessárias para que o plano seja. manti
do permanentemente atualizado. 
- § 29 Para.a correta e uniforme implantação do pla

no, o órgão central do Sistema de Pessoal promoverá 
gradativa, e obrigatoriamente o treinamento de todos os 
servidores qúe participarem da tarefa, segundo prógra· 
mas a serem estabelecidos com esse objetivo. 

Art.- li. Para assegurar a uniformidade de orien
tação dos trabalhos de_elaborçaão e execução do Plano 
de Classificação de_ Cargos, haverá em cada Minist6rio, 
órgão iiltegrinte' da Presidência da República ou Autar
quia, uma Equipe Técnica de alto nível, sob a presidên
cia do dirigente do órgão de pessoal respectivo, com a in
cumbência de: 

1- determinar quais os grupos ou respectivos cargos 
a serem abrangidos pela escala de prioridade a que sere
fere _o art. 39 desta lei; 

IC- orientar e suPervisionar· os levantamentos, bem 
como_ realizar os estudos e análises indispensáveis à in
dusão- dos cargos no novo plano; e 

III - mant.er com o órgão central dõ Sistema de Pes
soal os contifus necessários para correta elaboração e 
implantaçãd 1:Jo plano. 

Paràirafo úniç.:q. Os rriembros das Equipes de que 
trata este artigo serão designados pelos Ministros de Es
tado, dirigentes de órgãos integrantes da Presidência da 
República ou de Autarquia, devendo a escolha recair em 
servidores que, pela sua autoridade administrativa e ca
pacidade técnica, estejan:i em condições de exprimir os 
objetiyos do Ministério; do órgão integrante da Presi
dência da República ou da _Autar-quia. 

Art. 12. 9 novo Plano de Classificação de Cargos, a 
ser instituído e aberto de acordo com as diretrizes ex
pressas nesta lei estabelecerá, para cada Ministério órgão 
integrante da Presidência da República ou AutarQuia~ 



Outubro de !985 

um número d_e cargos inferior, em relação a cada grupo, 
aos atualmente existentes. 

Parágrafo único. A não observância da norma conti~ 
da neste artigo somente será permitida: 

a) mediante redução equivalente em outro grupo, de 
modo a não haver aumento de despesas; ou 

b) em casos excepcionais, devidamente justificados 
perante o órgiío central do Siste_ma de Pel!isoaJ, s~ inviã~ 
vel a providência indicada na alínea anterior. 

Art, 13,. Observado o disposto na Seção VIII da 
Constituição e em particular, nõ seu art. 97, as formas de 
provimento de cargos, no Plano de ClassífiCãção decor
rente desta lei, serito estabelecidas e disciplinadas me· 
diante normas regulamentares específicas, não se lhes 
aplicando as disposições, a respeito, contid!i.s_no Estatu
to dos Funcionários Pú_blicos Civis da União. 

Art. 14. O atual Plano declassificçaão de Cargos do 
Serviço Civil do Poder Executivo, a que se refere a Lei n9 
3.780, de 12 de julho de 1960 e legislação poSterior, é 
considerado_extinio, observadas as disposições desta lei. 

Parágrafo único. Â medida que for sendo __ implanta
do o novo plano, os cargos remanescentes de cada cate
gari<!, c!Msifie<iáOs conforme o _siSt~m~ ~e que trata_ este 
artigo, passarão a integrar -QüadrOS S"uplet!lentares e, 
sem prejuízO das promoções e acesso que couberem, se
r·ã~ _suprimidos, quando vagarem. 

Ârt. 15. Pára efeito do disposto no art. 103, § 19, da 
Constituição, as- diretrizes estabelecidas nesta lei, inClusi
ve o disposto no arL 14 e seu parâgrafo único, se aplica
rão à classificação dOs Cargos áO Pbder Legislativo, do 
Poder Judiciário, dos Tribunais de Contas da União" e do 
Distrito Federal, bem como à classitícaçãó dos cargos 
dos Territórios e do Distrito Federal. 

Art. 16. Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposiÇões em contrârio: 

Brasília, 10 de dez.embro de 1970; 1499 da ln dependên
cia e 829 da República. 

LEI N• 3.692. 
DE t5 DE DEZEMBRO DE t959 

Institui a Superintendência do Desenvolvimento do 
Nordeste e dá outras providências. 

O Presidente da República: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 
Art. }9 Ê criada a Superintendêncía ·do Desenvolvi

mento do Nordeste (SUDENE), diretamente subordina
da ao Presidente da República, administrativamente au
tônoma e sediada na cidade do ReCífe. 

§ J9 Para os fins desta leí, considera-se como Nor
deste a região abrangida pelos Esta~os do M~ranhào, 
Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambu
co, Alagoas, Sergipe e Bahia, 

§ 7) A área de atuação da SUDENE abrange além 
dos Estados referidos no parágrafo anterior, a zona de 
Minas GeraíS cõmpreendida- no Polígono das Secas. 

§ J9 Os recursos concedidos sob qualquer forma, di
reta ou indiretamente, à SUDEN E, somente poderão ser 
aplicados em localidades compreendidas na área cons
tante do parágrafo anterior. 

Art. 29 A Superintendência-do Desenvolvimento do 
Nordeste tem por finalidades: 

a) estudar e propor diretrizes para o desenvolvimento 
do Nordeste; 

b) supervisionar, coordenar e controlar~ _elaboração 
e execução de projctos a cargo de órgãos federais na re
gião e que_se relacionem especifiCamente com o seu de
senvolvimento; 

c) executar díretamente ou mediante convênio, acOr
do ou contrato, os pr-Ojetas relativos ao desenvolvimento 
do Nordeste que lhes forem atribuídos, nos termos da le
gislação em vigor; 

d) cá ordenar programas de ~ssistência técnica, nacio
nal ou estrangeira, ao Nordeste. 

Art. 39 A SUO ENE será dirigida por um Superin
tendente, de livre eScolha do Presidente da República, Ci 
qual será responsâvel pela execução das resoluç~es do 
Conselho Deliberativo e pela representação ativa e passi
va do órgão em juízo e fora dele. 

§ I~' O Superintendente perceberá vencimentos equi
valentes aos que estabelecer _a lei para os cargos em co
missão símbolo "CC-I". 

"DIÁRIO DOCONGRE_SSO NACIONAL (Seção II) 

§ 2Y As furlções de Superintendente poderão ser 
exercidas por dirigen_tes de órgão técnico ou financeiro 
da União. vedada a acumulação de vencimentos. 

Art. 4" A. SUDEN_E_ç;.ompreende:_ 
a) Conselho Oelibirativo; 
b) Secretaria Ex.ecl!tiva. 
Art. 59 Q ConsefbQDeliberativo será constituído de 

22 (vinte e doisl_membros,_~ndo 9 (nove}j_1_1dipados pe
los GovernãdoreS dos Estados do Nordeste- um por 
Estoldo- J__i!_!:ê_&~mbros n~um repr~t-ªn~do 
Estudo-M:::~ior das Forç~s Armadas e 9 (nove) represen" 
t<!_ntes doS seguiilfei órgãos e entidades: 

a) Ministério da Agricultura; 
b) Ministério da Educação e Cultura; 
c) Ministério da Fazenda; 
d) Ministério da Saúde; 
e) Ministério do Trabalho, lndústria e Comércio; 
f) Ministério da Viação e Obras Públicas; 
g) Banco do Brasil S. A.; 
h) Banco Nacional do Desenvolvimento Económico; 
i) Banco do Nordeste do Brasil S.A. 
§ 19 Sào membros natos: 

---.:ro Superintendente da SUDENE; 
b) __ o Direto_r_:Q~ral_~o _Departamento Nacion_al de 

Obras Contra as Secas; 
cfci Superfiüendente da Comissão do Vale do São 

Francisco. 
§ 29. Os Governadores dos Estados sempre que o de

sejarem, assumirão_ pessoalmente a representação dos 
respectivos Estados. 

-§ 32 Os repreSentantes dos órgãos e entidades men
cionados neste artigo serão escolhidos entre seus servido
res, e sua substituição, bem como a dos membros natos 
do Conselho, se processará na forma prevista em regula" 
mento. 

Art. 69 -A Secretaria Executiva funcionará sob a di
reçflo e responsabilidade- imediata do Superintendente e 
terá sua estrutura estabelecida em decreto do Poder Exe
cutivo. 

P~rágrafo único-. A Secretaria Executiva manterâ es
critório na Capilal da República e, à medida que for exi
gido pelo desenvolvimento de suas atividades, nos diver
sos Estados do Nordeste. 

Art. 7~ Incumbe à SUDENE: 
a) exnmfna:r e· encaminhar com o seu parecer, ao Pre

sidente da República, proposições que se relacionem 
com os problemas do desenvolvimento do Nordeste ou 
que estabeleçam recursos específicos para aplicação nes
ta região; 

b) control::lf, sem prejuízo das atribuições deferidas a 
outros órgãos, os saldos das dotações orçamentárias, 
créditos especiais, financiamentos e contas bancárias es
peciais dos gestores de projetas constantes do plano dire" 
tor~atr.avés. dos elementos fornecidos pelos órgãos exe
cutivos; 

c) fiscalizar o emprego dos recursos financeiros desti
nados especificamente ao desenvolvimento do Nordeste, 
inclusive mediante o confronto de obras e serviços reali
zados com os documentos comprobatórios d.as respecti
vas despesas. 

d) sugerir, relativamente à região e em articul.ação 
cõni O Departamento Administrativo do Serviço Público 
(DASP), para as providências legislativas que se fizerem 
necessárias, a criaçã-o, adaptação, transformação ou ex
tinção de órgàos, tendo em vista a capacidade ou eticiên
cia._dos mesmos, sua adequação às respectivas finalida
des e especialmente, a parte que lhes competir na exe" 
cuÇào- do plãri-o diretor; 

e) praticar todos os a tos compreendidos em suas fina
lidades. 

Pa"rágrafo único. O Banco do Brasil S.A., o Banco 
Nacional do Desenvolviménto Econômico e o Banco do 
Nordeste do~Bra_s_jl S. A, fQfnecerão à SUDENE trimes" 
traJmente -e sempre que lhes forem solicitados, extratos 
das contas a que se refere a alínea •'b" deste artigo. 

Art. 89 Será estabelecido em lei um plano diretor 
pluri-anual, no qual se discriminem, pelos diferentes se
tores, os empreendimentos e trabalhos destinados ao de
senvolvimento específico da região. 

§ J9 Os programas anuais de trabalho das entidades 
e órgãos federais que_se destinem-ao desenvolvimento es
pecífico d:1 região, serão elaborados com a colaboração e 
aprovação-da SUDENE, dentro das diretrizes do plano 
dirc_tor. 
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§ 29 Serão lambêril estabelecidâs em lei as alterações 
propostus pelu SUDENE, no plano dirctor, que modifi
quem os orçamentos dos empreendimentos aprovados. 

§ 3"' Os programas e projetas de caráter local, incluí
dos, posteriormente, no plano diretor, durante os perio
dos de elaboração da lei orçamentária, não deverão ab
sorver mais de 20% (vinte por cento) dos recursos com
prometidos na execução anual do mesmo plano, 

§ 49 A SUDENE apresentará ao Presidente da Re
pública, até 31 de março de cada ano, relatório sobre a 
execução dO plano diretor no exercício anterior, o qual 
será encaminhado ao Poder Legislativo, ·para os fins le· 
gais. 

Art. 99 O Orcamento Geral da União consignarã re
cursos, devidamente discriminados, para a execução, etn 
cad<l exercício, dos empreendimentos programados no 
plano diretor. 

Parágrafo único. A Proposta Orçamentária será ins
truída, por indicação da SUDENE, com os elementos 
necessários à discriminação a que se refere este artigo, 
obedecendo-se, tanto quanto possível, na atribuição de 
recursos para obras, serviçOs e empreendimentos nos di
versos Estados do Nordeste, aos índices de gravidade da 
seca_e-stabl!lecidos na Lei n9 1.004, de 14 de dezembro de 
1949 ( ort. 9• e §§). 

Art. 10. Sem prejuízo _dos mínimos previstos no art. 
198, da ConstítU:ição e no art. 29 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, e além dos demais recursos 
normalmente destinados a outros programas que vierem 
a s_er incluídos no plano diretor, serão atribuídos à SU
DENE recursos anuais, não inferiores a 2% (dois po·r 
cento) da reO.da tributária da União, fixada com base na 
Ultima arrecadação apurada, 
Parágrafo único. _Os _ _recursos de que trata este artigo, 
bem como os decorrentes_ de ctédit6s adicionais destina
dos à execução do plano diretor,- não poderão ser supri
midos ou reduzidos, _em cada exercício financeiro, por 
ato do Poder Executivo. 

Art. II. Será elaborado pela SUDENE, com a coo
peração dos órgãos que atuam no Nordeste, um plano de 
emergência para o combate aos efeitos das secas e socor
ro às populações atingidas, durante sua incidência, o 
qual será periodicamente revisto, de modo que possa ser 
aplic<~do imediatamente, sempre que for necessário. 

Art. 12. Os recuisos atribuídos a entidades e órgãos 
governamentais para a execução do plano diretor e dos 
programas decorrentes serão aplicados sob a supervisão 
e fisculização da SUDENE. 

Parágrafo único. Constitui elemento essencial à 
prestação de contas das despesas efetuadas com a exe
cuçUo de obras e a aquisição e instalação de equipamen
tos a cargo da SUDENE ou por ela fiscalizadas, a exi
bição de laudo passadO pela mesma, em que se ateste a 
execução parcial ou final dos empreendimentos, em con
dições técnicas satlsfatórías -e em concordância com os 
projetes e especificações--aprovados. 

Art. 13. Compete ao Conselho Deliberativo: 
a) formular, com base nos trabalhos técnicos da Se· 

crctaria Executiva, as diretrizes da política de desenvol· 
vltnento do Nordeste; --

b) aprovar e encaminhar ao Presidente da República 
o projeto do plano diretor e os a tos das respectivas revi
sões; 

c) acompanhar a execução dos programas e projetas 
integ~r_a"ntes do plano diretor, podendo designar, dentre 
seus membros, comissões especiais para fazê..lo; 

d) sugerir a adequação dos planos estaduais de desen
volvimento à orientação do plano diretor e emitir pare
cer sobre os mesmos, quando solicitado pelos r~pectivos 
governos: 

e) submeter à aprovação do Presidente da República 
plano especial de obras, de abastecimento e de assistên
cia às populações flageladas, para ser executado na 
emergência de seca; 

f) pronunciar-se sobre proposições da Secretaria Exe
cutiva, no caso do art. 14, letra .. i .. , e encaminhar aos po
deres competentes_ sugestões a respeito; 

g) opinar sobre a elaboração e execução de projetes 
do interesse específico do Nordeste, a cargo de órgãos fe
derais que operem na região, ou que tenham de realizar
se mediante o financiamento de instituições oficiais de 
crédito; 
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h) apreciar o relatório anual sobre a execução do pia~ 
no diretor, encaminhando-o, no prazo legal, ao Presi
dente da República; 

I) propôt ao Presidente da República aos Ministros 
de Estado e aos dirigentes e órgãos ministeriais subordi
nados à Piesidência da República a a dação de medidas 
tendentes a facilitar ou acelerar a execução de progra
mas, projetas e obras relacionados com o desenvolvi
mento do Nordeste, bem como a fixação de normas para 
a sua elaboração; · 

j) prop-or ao Presidente da República: 
1) a concessão de câmbio favorecido ou de custo, ou a 

autori2:ação para o licenciamento de importação sem co
bertura cambial, prevista no Capftulo V do Decreto n~' 
42.820, de 16 de dezembro de 1957, para equipamentos 
destinados ao Nordeste, inclusive implementas agrícb
las, considerados essenciais ao desenvolvimento da re
gião; 

2) a declaração de prioridade em relação a equipa
mentos destinados ao Nordeste, para efeito da concessão 
de isenção de impostos e taxas de importação, nos ter.
mos do art. 18; 

3) a declaração de ser do interesse do desenvolvimen
to regional a extração e industrialização de minérios no 
Nordeste, nos termos do art. 19. 

4) a co,ncessão de 50% (cinqüenta por cento) das divi
sas conversíveis provenientes das exportações do Nor
deste, para a importação de bens necessârios ao desen
volvimento regional. 

§ (9 O Conselho Deliberativo deliberarâ por f!laioria 
de votos, sob a presidência de um dos sel!s membros, es
colhidos na forma estabelecida no Regimento Interno da 
SUDENE. __ _ 

§ 29 O Conselho Deliberativo poderâ reunir-se fora 
da sede da SUDENE, em diferentes locais da região, ou 
na Capital da República. 

Art. 14. Compete à SeCretaria Executiva: 
a) elab!Jrar o projeto do plano diretor e preparar os 

atos de revisão anual do mesmo, submetendo-os ao Con
selho Deliberativo; 

b) coordenar a ação de outros órgãos o_u entidades, 
para a elaboração de programas e projetas que seenqua .. 
drem no plano diretor; 

c) coordenar e fiscalízar a eJ_ecução dos programas e 
projetas que consubstanciarem as diretrizes do plano di
retor; 

d) elaborar relatório anual sobre a execuçãQ do plano 
diretor e submetê-lo ao Conselho Deliberativo; 

e) preparar, encaminhando-o ao Conselho Deliberati.)_ 
vo, plano de obras, de. abastecimento e de assistência, 
para ser executado na emergência de seca; . 

f) superintender e fiscalizar, na ocorrência de seca, tt 
ação dos órgãos e serviços federais sediados na região: 
para execução de plano especial de obras, abastecimento 
e assistência: 

g) elaborar ou contratar a elaboração de proj~tos e 
dar assistência técnica a órgãos federais, estaduais e mu
nicipais na elaboração de programas e projetas que obje
tivem o desenvolvimento do Nordeste; 

h) executar os projetas que forem diretamenteatribuí
dos à SUDENE; 

i) interessar grupos privados em participarem dos 
projetos compreendidos no plano diretor; 

j) examinar proposições que se relacionarem com 9S 
problemas de desenvolvimento do Nordeste ou que esta
beleçam recursos específicos para aplicação nessa região, 
!=ncaminhando o seu estudo ao Conselho Deliberativo, 
para o devido pronunciamento; 

I) elaborar ou qontratar a elaboração de estudos para 
o estabelecimento e a reformulação periódica do plano 
diretor; 

m) articular-se com os órgãos federais que opei'am no 
Nordeste, a fim de coOrdenar-lhes a ação e possibilitar 
seu melhor rendimento; 

n) assistir o Conselho Deliberativo, suprindo-o das 
infor111ações, estudos e projetos que se fizerem neces
sârios ao exercício das respectivas atribuições: 

o) d~sirlcumbir-se das ·atividades administrativas ne
cessâiias a.o exercício das atribuições da SUDENE; 

p) al?resentar, trimestralmente, ao Conselho Delibe
rativo, para as providências que o mesmo julgar conve
niente, relatório sintético de .o;:ua.;: Mividades. 

Art. 15. A SUDENE, utilizará, em regra pessoal re
quisitado, que trabalhará, sempre que possível, em regi-
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me de tempo integral, podendo, nesse caso, o seu salário 
ser complementado, até 100% (cem poi cento)" doS res
pectivoS' vencimentos, mediante aprovação-do Presidente 
da República e publicação no Diário Oficial. 

§ l9 Poderá também a SUDENE contratar, dentro 
dos recursos que lhe forem atribuídos, pessoal especiali
zado para a realização de serviços técnkOs, o qual ficará 
sujeito à_s ~Qrmas da legislação trabalhista. 

§ 29 A Secretaria Executiva poderá ter igualmente 
além dos servidores requisitados, pessoal próprio, para 
os seus serviços adminiStrativos, o qUal Constará de tabe
la previamente aprovada pelo Presidente da República e 
publicada nõ Diário Oficial. 

§ 39 O pessoal próprio, de que trata o parágrafo an
terior, sOmente pOderá ser admitido mediante prova 
pública de habilitação, vedado o preenchimento de car
gos ou funções a título precário. 

Arf. 16~ Para efeito da execução dos projetes de sua 
competência; ou por da aprovados, poderá a SUDENE 
promover; na forma da lei, desapropriações por necessi
dade ou utilidade pública, ou por interesse social. 

Art. 17. A SUDENE gozará das isenções tributárias 
deferidas pela legislação vigente aos órgãos da adminis
tração pública. 

Art. 18. Fica_ isenta de quaisquer imp9stos e taxas a 
importação de equipamentos destinados ao Nordeste, 
~t;>nsiderados preferencialmente os das indústrias de base 
e de alimentação, desde que, por proposta da SUDENE 
ou ouvido o parecer da mesma, sejam declarados priori
tft"rios em decreto no Poder Executivo. 

Parágrafo único. A isenção de que trata este artigo 
não.poderá beneficiar mãquínas·e equipamentos: 
_ a) l!§ados__Q_Y._r_~çQn_4j_çiQ_n_<lci_Qs; 

b) cujos similares noo país, com esSe carâter registra
dos, tenham produção capaz de atender, na forma ade
quada e reconhecida pela SUDENE, às necessidades da 
execuçãO :-de desenvOlvimento do Nordeste. 

Art. 19, Revogado o disposto no art. 72 da Lei n9 
3.470, de 28 de novembro de 1958, passa a vigorar com a 
s·eguinte redação o art. ~5 da Lei n9 2.973, de 26 de no
vembro de 1956.:. 

"Art. 3_5_ As indústrias químicas cflú~ aprovei
tem matéria~prima local, ou indústrias de outra na
tureza que também a utilizem, nomeadamente as in
dústrias de fertilizantes, celulose, álcalis, cocos, 
óleos vegetais e de cera de carnaúba, beneficiamento 
e tecelagem de caroá, agave e fibras nativas, benefi
ciamento e metalurgia de rutilo, ferro, tungstênio, 
magnésio, cobre, cromo, manganês, chumbo, zinco, 
ilmenita e de outros minérios -cüjã extração e indus
trialização sejam declaradas do interesse do desen
volvimento regíonal, localizadas no Norte e no Nor
deste do País, inclusive Sergipe e Bahia, ou que ve
nham a ser instaladas nessas regiões, pagarão, com 
redução de 50% (cinqUenta por cento), o imposto de 
renda e o adicional sobre os lucros em relação ao ca
pital e às reservas, até o exercício de 1968, inclusi
ve." 

§ 19 As no:vas indústrias, previstas neste artigo, que 
se tenham instalado a partir da vigência da Lei !19 2.973, 
ou venham a instalar-se até 31 de dezembro de 1963, fi
carão isentas do imposto de renda e adicional atê 31 de!. 
dezembro de 1968, desde que não exista indústria, na re
gião, que utilize matéria-prima idêntica ou similar e que 
fabrique o mesmo produto em volume superior a 30% 
(trinta por cento) do consumo aparente regional, ou des
de que as existentes jâ se beneficiem dos favores do pre
sente parágrafo. 

§ 29 , São dedutíveis, para efeito de imposto de renda, 
as despesas atinentes a pesquisas minerais realizadas, nas 
regiões do Norte e do Nordeste, inclusive Sergipe e 
Bahia, por concessionários de pesquisa ou lavra e por 
empresas de mineração legalmente organizadas. 

§ 39 A declaração de tratar-se de minérios cuja ex
tração e industrialização sejam ·do interesse do desenvol
vimento regional far-se-á em decn!tO-do Poder Executi
vo, mediante proposta da SUDENE, no que se referir ao 
Nordeste, inclusive Sergipe e Bahi~. 

Art. 20. As dotações orçamentárias e os créditos 
adicionados destinados diretamente à SUDENE, quer 
para o funcionamento de seus órgãos, quer para a exe
cução de Projetas a seu cargo, serão automaticamente 
registrados pelo Tribunal de contas e distribuídos ao Te
souro Nacional. 

Outubro de 1985 

§ J<:> Q Tesouro Nac_ional depositará a importância 
dessas dotações e créditos no Banco do Brusíl S.A., ou 
no Banco do Nordeste do Brasil S.A., em conta especial, 
â disposição da SUDENE. 

§ 29 Os saldos das dotações e créditos a que se refere 
este artigo, quando não utilizados, serão escriturados 
como restos a pagar. 

§ 39 o·Superintentendente da SUDENEapresentará 
ao Tribunal de Contas, até o dia 31 de março de cada 
ano, a prestação de contas das despesas efetuadas no 
exercício anterior. 

Art. 21. O patrimônio da SUDENE é constitufd_o 
pelo acervo do Conselho de Desenvolvimento do Nor
deste (Decreto n9 45.445, de 20 de fevereiro de 1959) in
duídos os seus haveres, bens móveis, documentos e pa
péis do seu arquivo, que a ela serão incorporados na data 
do seu recebimento. 

Art. 22. ~ transferido para a SUDENE o saldo da 
dotação global constante do orçamento da despesa para 
o exercício de 1959, no Subanexo 4.01.02, Verba 1.0.00, 
Consignação 1.6.00, Subconsignação 1.6.23 - Reapare
lhamento e desenvolvimento de programas, serviços e 
trabalhos específicos, item 3 -Despesas de qualquer na
tureza com a manutenção do Grupo de Trabalho para o 
Desenvolvimento do Nordeste (Decreto n<:> 40.554, de 14 
de dezembro de 1956), inclusive elaboração de estudos, 
projetos e investigações econômicas e sociais. 

Art. 23. Para a execução das atribuições conferidas 
à SUDENE nos arts. 14 e 15 desta lei, ê o Poder Executi
vo autorizado a, abrir çrédito especial até a importância 
de CrS 50.000.000,00 (cinqUenta milhões de cruzeiros). 

Art. 24. Enquanto não for instituído o plano diretor 
previsto no art. 89, a SUDENE poderâ promover a exe
cucão de projetas e planos _parciais1 .a serem integrados 
naquele, os quais serão estabelecidos em lei, com a indi
cação dos respectivos recursos. 

Art. 25. ~o Poder Executivo autorizado a abrir cré
dito especial até a importância de Cr$ 1.000.000.000,00 
(um bilhão de cruzeiros), à conta do qual correrão, na 
forma da legislaÇão vigente, as despesas com os planos e 
projetas a que se refere o artigo anterior, sem prejuízo de 
recursos mais amplos e específicos que lhes forem atri
buídos nas leis que os estabelecerem. 

Art. 26. Será colocada à disposição da SUDENE, 
trimestralmente, em conta especial no Banco do Brasil 
S.A., importância nunca inferior a 50% (cínqtlenta por 
cento) do valor dos ágios arrecadados, na forma da legis
lação em vigor, mediante a venda de divisas provenientes 
da exportação de mercadorias oriundas dos Estados a 
que se refere o§ J9 do art. ]9, deduzidas as bonificações 
co.ncedidas a exportadores da região. 

Parágrafo único. As importâncias depositadas nos 
termos deste artigo serão aplicadas, sempre que possível, 
em projetas que visem fortalecer a economia de expor
tação dos Estados da região. 

Art. 27. Nenhum projeto de financiamento ou aval, 
destinado a investimentos para o desenvolvimento eco
nômico do Nordeste, enquadrado no plano diretor, po
derá ser aprovado pelo Banco Nacional de Desenvolvi
mento Econômico ou pelo Banco do Nordeste do Brasil 
S.A., sem que sobre o mesmo se manifeste a SUDENE, 
mediante parecer da sua Superintendência no prazo· de 
90 (noventa) dias, 

·Parágrafo único. O estudo e o encaminhamento dos 
projetos a que se refere este artigo, terão prioridade tan
to na SUDENE como nos mencionados estabelecimen
tos de crédito. 

Art. 28. O Banco do Nordeste do Brasil S.A., apli
cará pelo menos 70% (setenta por cento) de seus recursos 
em empréstimos esp'ecializados com o prazo mínimo de 
seis meses, e nos termos do art. 8<:> da Lei n9 1.649, de 19 
de iulho de 1952. 

Art. 29. Os recursos correspondentes a 2% (dois por 
cento) da renda tributária da União previstos no art. 198 
da Constituição, serão aplicados preferencialmente em 
obras de açudagem, irrigação, perfuração de poços tubu
lares e construção de rodovias, na área compreendida no 
Polígono das Secas, e não poderão ser reduzidos por ato 
do Poder Executivo. 

ArL 30. Dentro de sessenta dias, o Poder Executivo 
expedirá regulamento para a execução desta lei. 



Outubro de 1985 

Art. 31. Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 1959; 138~> da Inde
pendência e 71'~ da República.- Juscelino Kubitschek
Armando Falcio - Jorge do Paço Mattoso Maia - Hen· 
rique Lott - Horácio Lafer - S. Paes de Almeida - Er· 
oard do Amaral Peixoto - Mário Meneghetti - Oóvis 
Salgado - Fernando Nóbrega - Francisco de Mello -
Mário Pinotti. 

Às Comissões de Serviço Públlco Civil e de Fi
nanças. 

PARECERES 

PARECERES 
N•s 810 e 8ll, de 1985 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n'i' 190, de 1983, 
que "manda aplicar aos representantes comerciais e 
viajantes, na forma que especifica, os beneficias fis
cais concedidos aos taxistas para aquisição de veicu
las a álcool". 

PARECER No 810, DE 1985 
D~ Comissão de Constituiçio e Justiça 

Relator: Senador Luiz Cavalcante 

O Projeto em epígrafe, de autoria do ilustre Senador 
Nelson Carneiro, estende aos representantes comerciais 
e viajantes, no exercido da a~ivídade, os booeficios fis
cais deferidos aos taxistas pelo Decreto-Lei n9 1.944, de 
15 de junho de 1982, para aquisição de automóvel a ál
cool. 

Para gozo da isenção, estabelece o Projeto que a -prova 
do exercício da atividade profissional serâ feita mediante 
atestado expedido pelo órgão sindical respectivo. 

2. Fundamenta o Autor sua Proposição na circuns
tância de ser o automóvel, tanto para os motoristas de 
tâxi quanto para os representantes comerCiaiS e viajan
tes, o indispensável instrumento de trabalho. · 

3. Quanto aos aspectos de constitucionalidade ejuri
dicidade, nada impede a tramitação do Projeto, 

No que pertine à têcnica legíslativa, ê necessârio não 
olvidar que o Decreto-Lei n"' 1.944, de 1982 deixou de vi
gorar desde 30 de setembro de 1983, nos termos do 
Decreto-Lei n' 2.026, de 1'~ de junho de 1983. 

Em conseqüência, imprópria se torna a expressão "a
tualmente concedidos,., ínsita no artigo 1 '~ do Projeto. 
Inobstante, compreensível sua inserção à data da propo
situra. 

4. Assim, no nosso entender, merece prosperar o 
Projeto de Lei em exame, tendo em vista sua constitucio
nalidade, juridicidade, regimentalidade, boa técnica le
gislativa e o elevado conteúdo social de que se reveste, na 
forma da seguinte 

EMENDA N' 1 - CCJ 

.. Art. 1"' Estendem-se aos representantes co
merciais e viajantes no eX.ercfcio da atividade pelo 
prazo de cento e oitenta dias, a contar da publicação 
desta Lei, os beneficies fiscais concedidos aos taxis
tas para a aquisição _de automóvel a álCool.,. 

Sala das Comissões,- 25 de junho de 1985. -José lgná
cio Ferreira, Presidente - Luiz Cavalcante, Relator -
Nelson Carneiro, (sem voto)- Nivaldo Machado- Rai
mundo Parente- Jutahy Magalhães- Severo Gomes
Hélio Cueiros. 

PARECER 
N• 811, DE 1985 

D~ Comissão de Economia 

Relator: Seõador Cid Sampaio 
O Projeto aqui apresentado, do ilustre Senador Nel

son CarneirO; concede aos representantes comerciah e 
viajantes, os benefiCies fiscais jâ facultados aos taxistas 
na aquisição de veículos a âlcool. 

Examinada a matéria, a Comissão de Constituição e 
Justiça, manifestou-se pela constitucionalidade da pro
posição e destacou o elevado conteúdo técnico, sendo fa
vorável a aprovação do projeto. 
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A justificativa d_o Autor se baseia no fato de que o vef
culo é um -instrumento de trabalho para as categorias 
aqui referenciadas e que a medida trará vantagens para a 
indústria automobilística e atê mesmo para o Proâlcool. 

Entendo que a concessão feita aos motoristas de táxis 
ê perfeitamente raCional e de relevante valor social, uma 
vez que realmente sobrevivem do automóvel, que é o seu 
instrumento de auferir renda para o sustento da família. 

Sendo esta medida estendida aos representantes co
merciais e viajantes, que utilizam esses automóveis nas 
suas atividades c_omerciais, embora em muitos casos esse 

- instrumento de trabalho não seja utilizado só para aque
le determinado fim, seria perigoso, uma vez que poderia 
ser um incentivei para grandes compras, muitas desneces
sârias, ila iminência de sobrepujarem os referidos benefi
cies. 

Por outro lado, proporcionaria, ainda, uma grande 
drenagem na cobrança dos impostos. 

Em face do exposto, somos de parecer contrârio à 
aprovação desse projeto. 

Sala das Comissões, 3 de outubro de 1985.- Álvaro 
Dias, Presidente em exercício - Cid Sampaio, Relator 
- Alexandre Costa - Gabriel Hermes ....-- José Lins -
Albano Franco - Virgílio Távora. 

PARECER 

N• 812, DE 1985. 

Da Comissão de Constituição e Justiça 

Sobr_e o Projetõ d:e Lei do Senado n'~ 28, de 1984, 
que uacrescenta dispositivo i Consolidação das Leis 
do Trabalho, no capítulo concernente à Justiça do 
Trabalho". 

Relator: Senador Moacyr Duarte 
O Projeto ora submetido ao 'nosso exame foi apresen

tado pelo nobre Senador Nelson CarnC?iro e tem por ob
jetivo alterar o art. _142, da Constituição Federai; incluin
do a figura dos sindicatos profissionais como parte nos 
dissídios coletivos. 

Ao justificar a proposição salienta seu eminente autor 
que se irispirou no V EncOntro Nacional dos Securi
târios, realizado em Praia Grande de 4 a 6 de setembro 
de 1983. 

O __ Art. 142, d3: Co_nstituiç_ão Federal, prescreve que: 
''Compete à Justiça do Trabalho concluir e julgar 

os dissídios individuais c coletivos entre empregados 
e _empregadores e, mediante lei, outras controvêrsias 
Oriundas de_r~bçãQ d6 trabalho.'' (grifo nosso) 

-Ao atribuir aos ~_ndica~os profissionais, com~ pessoa 
jurídica, capacidade Para ín&ressar como parte na Jus
tiça do Trabalho, o projeto modifica o citado preceito, o 
quesô po-deria, evidentemente. ser feito, através de 
emenda _constitucional. 

-Yale mencionar que n~ssc meSJ!lO sentido se pronun
ciou a Associação dos ÃdVogados de São Paulo, nos ter
mos de parecer anexado ao processado. 

Ante o exposto, somos pela rejeição do projeto por 
considerã-lo inconstitucional. 

Sala das Comissões, Cm 2 de outubro de 1985. -JoSé 
Jgnácio Ferreira, Presidente- Moacyi- Duarte, Relator• 
--Américo de Souza- Nivaldo Machado_:_ Odacir Soa
res -Alfredo Campos- Martins Filho- Hélio Cueiros. 

PARECER 
N• 813, de 1985 

Da ComisSão de Constituição e Justiça 
Sobre o Projeto de Lei do Senado n'~ 141, de 1985, 

que "altera dispositivos do Código Civil Brasileiro 
-(I.ei n'~3.071, de 1' de janeiro de 1916), que "dispõe 
sõõre a heran!_l! jacente e a sucessio legitima". 

Relator: Senador Nelson Carneiro 

Visa- O PrOJéio de-Lei "do Senado n'~ i41, de 1985, alte
rar a redução dos artigos 1.594, 1.603 e 1.619 do Código 
Civil BraSíieiro (Lei n'~3.071/1916), com o proppsito de 
substituir o Estado-membro pelo Município no caso de 
incorporação de bens de herança jacent~. 
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Pelo Projeto de Lei em causa os dispositivos legais aci
ma indicados passariam a viger como se segue: 

"Art. l'~ Os artigos 1.594, 1.603 e l.619 do Có
digo Civil Brasileiro (Lei n'~ 3.071/16) Passam a vi
gorar com a seguinte redação: 

"Art. 1.594. A declaração de vacância da he
rança não prejudicará os herdeiros que legalmente 
se habilitarem; mas, dec_orridos 5 (cinco) anos da 
abertura da sucessão, os bens arrecadados passarão 
ao domínio do Município ou do Distrito Federal, se 
localizados nas respectivas circunscriçõ-es, 
incorporando-se ao domínio" da União, quando si
tuados em territóri_o federal. 

Art. 1.603. A sucessão legítima defere-se na or
dem seguinte: 

• • ' o~' O-' o L O O O • ' ' O •• O • O ~ <" o O O ' ' •' ' ' • ' ' • O 

V. Aos Municípios. ao Distrito Federal ou ã 
Uníão. 

Art. l.619. Não sobrevivendo cônjuge, nem 
parente algum sucessível, ou tendo eles renunciado 
â herança, esta se devolve ao Município ou ao Dis~ 
trito Federal, se localizada nas respectivas circuns
crições, devolvendo-se à União, quando situada em 
território federaL'' 

Art. 2'~ Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 3'~ Revogam-se as disposiÇões em contrário. 
É oportuno registrar que jâ se busca atender à preten

são veiculada na iniciativa em- exame no artigo 1.845, do 
Projeto de L~i n' ll8-CN, referente ao novo Código Ci
viL Ali se inclui a União, porém, quanto à hipótese de 
bens da herança jacente situados em Território FederaL 

A constitucionalidade e a juridicidade do PLS n'~ 141 
são indisputáveis. Ademais, parece-nos que o texto pro
posto está vazado em boa têcnica legislativa. De resto, 
quanto ao mérito, nada temos a opor. 

Sala das Comissões, em 2 de outubro de 1985.- José 
lgnácio Ferreira, Presidente - Nelson Carneiro, Relator 
-Martins Filho - Alfredo Campos - Odacir Soares -
Moacyr Duarte - Hélio Gueiros - Américo de SouzL 

PARECERES 
N•s 814, 815 E 816, DE 1985 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 230J de 1985, que 
udispõe sobre o ciRculo do imposto de renda na fonte dos 
servidores públicos. civis, federais, estaduais e municl~ 
pais". 

PARECER N• 814, DE 19S5 
Da ComissãO de Constituiçio e Justlçi. 

Relator: Senador Martins Filho 
O Projeto de Lei em exame, de autoria do nobre Sena

dor Virgílio Távora, cria sisteinâtica específica para o 
câlculo do imposto de renda na fonte sobre salários do 
contribuinte servidOr pública, -mantendo inalterada, ale-
gislação quanto aos demais assalariados. 

A difereilça ou novidãde contida no Projelo consiste 
em indicar explicitamente que o imposto incidirâ sobre o 
vencimento básico do cargo, emprego ou função, em lu
gar de mandar agregar a esse valor os demais componen
tes da remuneração total do servidor, gratificações, adi
cionais, etc. para, em seguida, determinar reduções di
versas (lN PS, dependentes, etc.), até chegar à base de 
cálculo __ do imposto. _ 

Como regra, haverã menor arrecadação, porque o 
vencimento bâsico dos cargos, empregos e funções é me-
nor que o valor da renda líquida, mensal, que, atualmen
te, vem servindo de base de câlculo para imposto. 

Toda via,_ ê b'!m qlfe s~ frise que não ocorrerâ perda de 
receita. O motivo reside no- fato de que o imposto retido 
na fonte é apenas, a antecipação do tributo a ser pago na 
declaração de rendimentos do exercido seguinte. Há, 
todo ano, um jogo de çontas final, por acasião da decla
t-dção de rendimentos: o que se pagou a menor na fonte 
durante o ano, terâ de aparecer e de ser pago, assim 
comq o que se paga a mais terâ de ser devolvido. 

Com essa mecânica de compensação anual, a quantia 
real a pagar é o imposto que se apura na declafação de 
rendi~entos, e não o imposto que é retido pela fonte pa
gadora dos salârios. Em conseqüência, a Fazenda nada 
perde com o fato de vir a baixar a arrecadação do impos~ 
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to na fonte: tudo se recomporá com os números e câlcu- se comparadas com as deduções e abatimentos permiti-
los constantes da declaração anual de rendimento. dos ao ensejo da apresentação da Declaração de Rendi-

Á~iás, como bem assinalado na Justificação, o que se mentos anua1. 
pretende com o Projeto é evitar o excesso que vem ocor- Em_co_ns_e_qUência, surge forte diferencial entre a renda 
rendo no imposto retido na fonte, o qual, ao fim de cada fíquida_ tri~utável na declaração de rendimentos e a ren-· 
ano, supera em muito o valor do tributo apurado na de- da líquiCfa-ciue serve de base aos cálculos mensais do Im-
clamçào de rendimentos. posto de Renda retido na fonte, a título de antecipação 

Sendo assim, como_ ~~~mente é, n~m S(:quer se poderia do imposto a pagar na declaração do exercício seguintê. 
falar em perda de -arreCadãção. O certO seria dizer que Referido diferencial agrava-se profundamente com os 
desaparecerá a arrecadação indevida, a arrecadação in- elevados níveis de inflação em que temos vividos nos úl-
justa, a arrecadação acima do_ valor exigido pe_l~_ Lei. tim'?s anos,_ po~_que o imposto retido na fonte passa a 

Outro ponto digno de esclarecimCnto é o fato da Pro- crescer com a correção monetária de seus valores e chega 
posição cuidar, tão sô, do problema do servidor público, a atingir várias vezes o valor do Imposto de Renda que 
deixando de lado os outros assalariados. Acontece, no se destinaria antecipar. 
entanto, que a situação dos últimos pela complexidade Com tal ocorrência sofre o poder aquisitivo do assala-
de que se reveste, pelas diferenças de caso a caso implica- ri ado no decurso do ano base e, também, sofrem os ca-
ria em legislação bastante mais ampla. Nem por isso de- fres públlcoSilõ exercício financeiro a segufr, quando te-
vemos deixar de evitar um mal, embora em menor esca- rá de proceder à restituição dei que cobrou a maior, iri 
la, que consiste nesta praxe de se tornar do servidor na cluída a correspondente correção monetária. 
fonte quantia abusiva, verdadeiro empréstimo compu!- Urge, pois, uma medida para conter essa distorção. O 
sório, que só reverte aos seus bolsos quanto o er~rio_~em ideal_ é~ ql!~Q-~_dcsse ela ser geral, abrangendo todos os as-
díSpol'tibifidUde, _ ~- ---- salariados. Todavia, dados os problemas de caixa que o 

Deflui do exposto, que o Projeto além. de júSt~ e con- Governo Fe:deml vem enfrentando, e tendo em vista, 
veniente, não implica em aumento de deSpesa. Quanto ainda,_ qu~-o __ Ç_()~ern_Q__fOntinua.ri-ª com o ey1cªr_g9 das __ 
ao problema da inicíafiva, temos tido ocasião de aprovar festituiçõc!s- no ano em que eliminasse a retenção, a 
nesta Comissão, casos, como esse, tendO em vista o en- maior do Imposto de Renda na fonte, não hã outra alter-
tendimento mais liberal que vem norteando _a jurispru- nativa senão a de procura~ ~oluçõesparciais para o ex-
déncia desse Órgão, no tocante à iniciativa. _ ,-, cesso que está_oçorrendo na cobrança do imposto nà 

Somos, assim, pela aprovação d-o Projeto por fonte, sobre os rendimentos do trabalho_ assalariado. 
considerá-lo constitucional, jurídico e oportuno. O pfesente:P_!'ojeto r~pi'esenta uin eSforço _nesse senti-· 

Sala das Comissões, 18 de setembro de 1985.- -José do, poiS que- define novos parâmetros para a determi-
Ignáclo Ferreira, Presidente- Martins Fllho, Relator- nação da renda líquida dos servidores civis,-de inodo a 
Helvídio Nunes- Luiz Cavalcante- Octávio Cardoso impedir que no decorrer do ano base venham esses con-
- Jutahy Magalhães - Nel.!lon Carneiro - Roberto tribu!n~es a t~agar, a_fit_e.9_ipadam~!}t_~,it;np_osto maior do 
Campos. - que o devido ria respectiVa decliraçào anual de re-ndi

PARECER No 815, DE 1985, 
Da Comissão de Serviço Público Civil 

Relator: Senador Jutahy Magalhiles 
De iniciativa_do nobre Senador Virgílio Távora, vem a 

exame desta Comissão Proj~to de _Lei, dispondo sobre o 
cálculo do imposto de renda na fonte dos servidores 
públicos civis, federais, estaduais e municipais. 

Justificando a proposição, esclarece o seu ilustre autor 
que o objetivo primordiãl é '"dir um tratamento unifor
me e mafs equUnirrie·ao cálCulo dO irÍlpcisfo ~de renda reti
do na fonte para todo o funcionalismo púbtico ... 

"Com a adoção da medida proposta, não ocorretã 
perda real de receita para a União, pois esta simplesmen
te deixará de contrair dívida (pelo excesso de arreca
dação) a ser paga com a correspondente correçào mone
tária no exercício seguinte, o que onera sempre c mais o 
Tesouro NaCíó-rlaC"~---- -
· ''É de conhecimento púbtico que os reajustes c.C!ncedí

dos ao funcionalismo nos últimos anos_têm sido ditados 
pelas disponibilidades de recursos no orçamento fiscal,~ 
ficando sempre muito aquém dos fndices inflacionários--'-~ 
Com isso, os servidores Yêfn Sofrendo uma inequívoca 
perda de poder aquisitivo, fato reconhecido inclusive 
pelo Poder Executivo." 

O projeto teve tramitação e aprovação pacífica naCo
missão de Constituição e Justiça desta Casa, cUjo Orgão 
técnico pronunciou-se pela sua constitucionatidade, juri
dicidade e oportunidade. 

Nada vendo que obstaculize a sua normal tramitação, 
somos, no âmbito desta Comissão, pela -sua aprovação. 

é o nosso parecer. 
Sala das Comissões, 2 de outubro de 1985.-:- Alfredo 

Campos, Pre,sidente ~ Jutahy Magalhães, Relator -
Fábio Lucena - Virgtlio Távora, com abstenção. 

PARECER N' 816, DE 1985 
Da Comissão d~ Finanças 

Relator: Senador Martins Filho 
O PrOjeto de lei em apreciação, de autoria do_ nObre: 

Senador Virgílio Távora, t_rata da fixação da base de cál
culo do Imposto de Renda na fonte que incide sobre o 
trabalho assalariado dos servidores públicos civis. 

Na legislação especifica do Imposto de Renda, exist_~ 
sistema próprio para a determinaÇão da renda líquid~ 
dcs assalariados, para efeito de cálculo Oo Imposto de 
Renda na fonte, a qual parte do valor bruto das remune
rações individuais constantes da folha de pagamento, 
com deduções especificadas erri lei, de valor inexpressivo, 

mentos. 
O sistema de cálculo instituído pelo Projeto pode vir a 

se revelar verdadeiramente eficaz, porquanto a renda 
líquida a ~ofrer a incidência do imposto será reduzida a 
níveis que compatibilizem o imposto respectivo ao seu 
~erdadeird·conceito de ''antecipaÇãO do que for apurado 
nu correspondente declaração anual de rendimentos 
(Decreto-Lei n9 1.914/80, art. l9)". 

Convém lembrar, aqui, habituais alegações da Secre
tariá dll"Rl!Celfa" Federal, segundo as quais não se deveria 
trasladar para os funciotlãrios púb!icos civis as conces
sõ_cs e isenções obtidas pelos militares, magistrados e 
parlamentares mas, sim, aplicar também a essas catego
rias de contribuintes o rigor que existe em relação aos de
mais assalariados. 

O caso do presente Projeto não interfere com tais ale
gações, porque não trata, propriainente, de isentar do 

_ Imposto de Ren.da, e sim de ajustar a cobrança do im
posto ao quantum realmente devido em função dos renw 
dimentos anuais cfo cotitribuinte,- declarad-Õs na- forma 
da legislação específica do tributo. 

Por conseqüência, os funcionários púbHCôs civís fede
rãis, e'S1aaUãii>~- niüliicípais e autâfquicos continuarão ã 
ter todos os seus rendimentos incluídos na declaração 
anual, sujeitando-se ao Imposto de Renda progressivo 
tal como os demais assalariados e na conformidade da 
legislação em vigor. Nada perde a Receita Federal, a não 
ser o excesso que vem arrecadando com a sislemática de 
cãlculo imposta aoS assalariados. 

Isto posto e tendo em vista, ainda, que as Comissões 
de Constituição e· Justiça e de Serviços Público Civil se 
manifestaram favoravelmente, opinamos pela aprovação 
do PrOjeto, 

Sala ~as_Comissões, 2 de outubro de 1985.-: LomaDto 
Jlinior;Presidente- Mã:rtinS Fiiho, Relator- Alcldes 
Saldanha- César Cais- Jutãhy Magalhães- Marcelo 
Miranda - Virgflio Távora -Américo de Souza- Ro
berto Campos. 

Pt\RECER 
N• 817, de 1985 

Da Comissão de Constifuiçiio-e Justiç:a, sobre o 
Projeto de' Lei do Se!iado 1!9 8, de ~984:, qu_e "@.lter!l ª' 
redação do art. lO da Lei n9 6.903, de 30 de abril de 
1981, para equlparar ao funcionário público civil da 
União, o Juiz Temporário aposentado". 

Relator: Senador Alfredo Campos 
O nobre Senador Carlos Chiarelli procura, na propo

sição sob nosso exame; equiparar o Juiz Temporário, no 

Ül(tubro de 191Í5 

exercício do cargo ou aposentado, ao funcioOário públi
co civil, para efeitos da legislação previdenciária e assis
tência social. 

Salienta _o Senador, na sua justificação, que o art. lO 
da Lei n'>' 6.903, de 1981, providenciou essa equiparação 
enquanto esteja o)uiz no exercício de cargo. Contudo, 
prossegue, a Lei frata claramente da aposentadoria dos 
jufzes temporários, sendo descabida que tal equiparação 
somente ocorra no exercício do cargo. 

Prosseguindo, salienta o ilustre Autor: 

"Por não se justificar distinção hoje existente en
tre o Juiz Temporário da União em exercício e o 
aposentado, torna-se necessária a alteração do texto 
legal, a fim de que tais situações passem a ser idênti
cas, pois, quando aposentado, continua o Juiz a ter 
todas as necessidades inerentes à pessoa humana, 
como se estivesse ligado à produção lucrativa," 

Não duvidamos-,-·no mérito, das necessidades de se 
promover correção no texto da Lei, eliminando-se, desta 
for~a, tal infortúnio, que resulta numa situação contra~ 
feita aos prínCípíoSdi-eqüídade. Embora conhecendo a
con_viVência da presente proposiÇão, especialmente 

_ quanto ao seu alcance Social, não podemos, entretanto; 
nós congressistas, avOcar i:iüCíãfíva- ri.i::-sse sCntidô~ em. 
face dos preceitos do art. 81, item V e do art. 103 da 
Constituição Federal; in verbfs: 

"Art. 81., Compete privativamente ao Presi
··ae-nte da República V. - dispor sobre a estrutu
ração, atribuições e funcionamento dos órgãos da 
administração- federal. 

Art. 109. Lei Federal, de iniciativa exclusiva 
dO Presidente da República, respeitado o disposto 
no -art. 97 e seu§ 19 e no§ 29 do art. 108, definirá: 

1- o regimejurfdico dOS servidores público-dà' 
U niào, do Distrito Federal e dos Territórios." 

Como podemos verificar, o projeto do eminente Sena
dor Chiarelli colide, claramente, com o preceito constitu
cional da c·ompetência privativa do Presidente da Re
pública enr assuntos que dispunham sobre estruturação, 
atribuições e funcionamento dos órgãos da adminis
tração federal.- Assim, por ser inconstitucional, opina
mos pela sua rejeição. 

Sala das Corriissões, em 2 de outubro de 1985. -José 
lgnácio Ferreira, Presidente --Alfredo Campos, Relator 
- Raimundo Parente -Martins Filho - Hélio Guelras 
-Nelson Carneiro- Octavio Cardoso.;.... Roberto Cam-
pos. 

PARECER 

N• 818, DE 1985. 
Da Comissão de Constltuiçlo e Justiça 

Sobre o Projeto de Leid:l'l: Câmara n9146, de 1984 
··-cnv-2:.394-C, de 1976, na Casa de origem), que ualte

ra a redação dos §§ 49 e 5'>' do artigo 23 da Lei n9 
5.890, de 8 de junho de 1973, que modifica a legis
lação de previdência social e dá outras providências". 

Relator: Senador Raimundo Parente 
O Projeto de Lei em epígrafe, oriúndo da Câmara dos 

Deputados e de autoria do nobre Deputado Moreira 
J;ranco, propõe modificações ao artigO 23 da lei n9 
5.890, de 8-de junho de 1973, .qUe_, a sua vez, ·alterou a Ie
gislaçij-o sobre a Previdência Social. 

A matéria versada no referido artigo cinge--se à desig
nação de companheira como beneficiária da Previdência 
Social, dispondo os seus parágrafos sobre os meios de 
prova de vida em comum(§ !9), o suprimento dessas pro
vas(§ 29), o subjetivismo da designação(§ 3'>'), o procedi
mento para o reconhecimento da designação post mar
tem (§ 4~>) e a situação de concorrência da companheira 
.com os fllhos_menm:.es_h.avidos em comwn com o segura
do(§ 5•). 

Os parágrafos 4~> e 5'>' são alvo da modificação que se 
quer implementar. 

No que pertine ao§ 4'>', .diz o texto em vigor: 
'.'§ 4'>' A designação só poderá ser reconhecida 

post mortem mediante um conjunto de provas que 
reúna, pelo menos, três das condições citadas no§ J9 
deste artigo, especialmente_a do domicílio comwn, 
evrdenciando a existência de uma_ sociedade ou c_o
munhão nos atos da vida civil." 



Outubro de 1985 

A modificação proposta dispõe: 
"0 suprimento da designação só poderá ser ad

mitido post mortem mediante_ um conjunto ele pro
vas que reúna, pelo menos, três das condições cita
das no § 111 deste artigo, especialmente a do do
micílio comum, evidenciando a existência de uma 
sociedade ou comunhão nos atas da vida civil." 

Ao que se vê, embora os textos guardem aparente si
militude, há profunda_ alt~ração-no e~pírito da lei,jâ que, 
enquanto o' originai fala eni reconhecimento da desig
nação, o Projeto cria o suprimento dela, o que era, até 
então, vedado pelo§ 3~'. ---

A seu turno, o§ 59 do artigo 23,_ hoje, estabelece~ 
"§ 5~> A companheira designada concorrerá 

com os filhos menores havidos em comum com o se
gurado, salvo se houver deste expressa manifestação 
em contrãrio." 

Segund_o o projeto, assim ficará redigido tal parágrafo: 
.. § 51' A companheira designada concorrirã 

com os filhos menores havidos na vida em comum 
com o segurado." 

Suprimir-se-ã, assim, a possibilidade de discordância 
do segurado a tal respeito, -

2. Atentos à disposição contida no artigo 100, incisO 
III, alínea b, item I, do Regimento Interno, deixamos de 
opinar quanto à constitucionalidade e juridicidade do 
projeto, porque esses aspectos jã foram apreciados pela 
douta Comissão de Constituição ·e Justiça da Casa de 
origem, 

Cumpre registrar, inobstante, que, a nosso ver, não se 
conforma com a juridicidade falar~se em suprimento da 
vontade, post mortem, o que nos faz admitir que aso
lução apontadu pelo texto em vigor seja a mais adequada 
às situuções que espelha. 

3. Deixando à margem, porêm, essa observação de 
natureza pessoal, aduzimos que, no que pertine à regi
mentalidade, nuda há a reparar. 

Entretanto, quanto à técnica legislativa, somos de opi
nião que a Proposição deva voltar-se, também, ao pará
grafo 3~>, a fim de não susCitar conflito entre ele e o §41'. 

4, Com o exame do mérito, nos exatos termos do ar
tigo 109 do Regímento Interno, compete à douta Comis
são de Legislação Social, limitamos o alcance do nosso 
P,uecer ao oferecimento de Emenda Substitutiva que 
permita a tramitaçãO regular do projeto, escoimado o 
conflito apontado entre seus dispositivos. 

EMENDA No I -CCJ 
(SUBSTITUTIVA) 

Altem a redação dos §§ 31', 4~' e 51' do artigo 23 da 
Lei 5.890, de 8 de junho de 1973, que modifica alegls
laçii.o de previdência social e dá outras providências. 

O Co_ngrésso Nacional decreta: 

Art~ I~> Os§§ 3~>, 41' e 5~> do art. 23 da Lei n~> 5.980, de 
8 de junho de 1973, passam a vigorar com a seguinte re
dação: 

"Art. 23. 

· · ·§ ·3·9· · A · d~ig~~~rr~· d~· ~~~P~~~i;~·~·- ~t~ ·_ d~ 
vontade do segurado e não pode ser suprida, ressal
vada a hipótes_e prevista no parágrafo seguinte. 

§ 4~> O suJ)ríritâJtO da designação s6 poderá ser 
admitido post mortem mediante um conjunto de 
provas que reúna, pelo menos, três das condições.c~
tadas no § 1~> deste arttgo, especialmente a do do
micílio comum, evidenciando a existência de uma 
sociedade ou comunhão nos atos da vida civil. 

§ 5~> A companheim desigriada concorrerá com os fi
lhos menores havidos na vida em comum com o segura~ 
do." 

Art. 2~> Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 3~> Revogam-se as disposições ein coritrâ-ríci:-

Sala das Comissões, 3 de outubro de 1985. --José lg~ 
nádo Ferreira, Presidente- Raimundo Parente, Relator 
- Jutahy Magalhães - Nlvaldo Machado - Henrique 
Santillo - Martins Filho - Hélio Guelros - Roberto 
Campos. 

DIÁRIO ~O C~ONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

EXPEDIENTE RECEBIDO 
Lista n9 6, de 30 de setembro de 1985 

Manifestações Favoráveis ao PL n~> 4.111/84 (jornada de 
6 horas de trabalho para os funcionários da CEF): 

-da Assembléia Legislativa de Alagoas - AL; 
-da Câmara Municipal de Arapiraca - AL; 
-da Assembléia Legislativa de Fortaleza - CE; 
-da Oltn1M9._ Municipal de Cofatina- ES; 
-dos Economiários de Juiz de Fora - MG; 
-da Assembléia Legislativa de Minas Gerais- MG; 
- d_a Câmara Municipal e_ l)_beraba- MG; 
-da Câmãra Municipal de Paracatu - MO; 
-da Câmara Municipal de Esperança- PB; 
.....,;.: d~i ASsen1bléia-L68islativa de Pernambuco- PE; 
-da Assembléiu Legislativa do Rio Grande do Norte 

- RN· 
-C~ Assocíaçào do Pessoal da Caixa Econômica Fe~ 

defãl de Natal - RN; 
-da Câmara Municipal de Vereadores de Caxias d~ 

Sul- RS; -
-da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sui

RS; 
--....::._da Cârilara ·de'lereadores de Santa Maria - RS; 
-da Câma~a Mu~icipal_~e_Novo Hamburgo- RS; 
-da Asseinb1êlli-Legislatíva_ do Estado de Rondônia 

.-RO; 
-da Câmara Municipal de Pimenta Bueno- RO; 
-da Assembléia Legislativa do Estado de Santa Ca-

tarina --SC· 
__;·aa. Câm~ra Municipal de Ferraz de Vasconcelos

SP; 
-da Câmara Municipal de Pacaembu - SP; 
-do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos 

Bancârios de Sani9s --SP; 
-da Sr• Alice da Conceição Alves- São PaUlo-

SP~·do Sr. Adalberto Lopes - São Paulo - SP; 
........ da Si• Ana Maria F6rnandes- São Paulo~ SP;. 
-do Sr. Antônio Wilson Macedo --São Paulo -

SP.'__ do Sr. Carlos Alberto Teixeira- São Paulo -SP; 
-do Sr. Cláudio Afonso- São PãuiÕ -- SP; 
-da Sr~ Débora Cristina Parisi- São Paulo- SP; 
-do Sr. Constantino Ribeiro Rocha- São Paulo-

SP.'__ do Sr. Devoir Antônio Capeli- São Paulo- SP; 
-do Sr. Edélcio Pereira de Carvalho- São Paulo-

SP.'__ da Sr• Elza Yuri Yshimine- São Paulo - SP; 
-da Sr' Helena M. Y. Miyamoto-- São Paulo -

SP.'__ da Sr• !vete Kanaciro --São Paulo - SP; 
-do Sr. José Moraes de Souza Filho- São Paulo-

SP· 
.:_do Sr. José Mauro Cheng - São Paulo - SP; 

--ao Br: Kíyor·o Kurano ~São Paulo- SP; 
-da Sr• Laília Trevisan de Abreu Silvestre - São 

P.tulo --SP; 
-do Sr. Luís Carlos Voepe- São Paulo - SP; 
-da Sr• Luzia Aparecida -Buzzo- São Paulo- SP; 
-da Sr~ Margarete Aparecida Polli- São Paulo-

SP· 
.:_da Sr• Maria Angélica Moretto- São Paulo- SP; 
-da Sr• Maria Emília Ferrari - -8ão Paulo - SP; 
_-da Sr• Maria de Lo urdes A. Pinto- São Paulo-

SP.'__ da Sr• Marina Hutoni Watanake- São Paulo

SP.'__ da Sr• Maria Luíza Leal -São Paulo - SP; 
- da Sr• Maria Wadih Bacha - São Paulo ---SP; 
-do Si'. Marcello Mendes - São Paulo - SP; 
.:..::.: da Sr• Márcia Hirth Barsaii -São Paulo- SP; 
-da Sr' Márcia Poyares Bisordi -São Paulo- SP; 
-do Si. Marco Antônio Mendes- São Paulo- SP; 
-da Sr• Marilene Jorge Pulga - São Paulo - SP; 
-da Si'' Marisa M. A. Zuccoli - São Paulo - SP; 
~da Sr• Martha S. Previero - São Paulo- SP; 
-do Sr. Milton Campos Menezes - São Paulo --- -

SP.'__ da Sr• Mirian de Andrade Garrido- São Paulo-
SP; 

-do Sr. Moacir Almeida- São Paulo- SP; 
-da Sr• Nádia Gonçalves Ferreira -c São Paulo-

SP; 

Terça-feira 8- 3873 

- du Sr~ Nanam i Lukana ---São Paulo - SP; 
-da Sr• Nivia Tizeu Mazieri --São_ Paulo - SP; 
-da Sr• Nancy Cándido Vieira - São Paulo - SP; 
-da Sr• Nancy Ryok9 Fujii - São Paulo - SP; 
-do Sr. Nelson Olimpio Rodrigues- São Paulo-

SP; 
-do Sr. Nelson Ribeiro Terra- São Paulo~ SP; 
-do Sr. Otavio de Oliveira -São Paulo --SP; 
-da Sr• Palmira Beloti - São Paulo - SP; 
-do Sr. Pedro Adilson Dias -São Paulo- SP; 
-do Sr. Paulo Roberto O. e Silva- São Paulo-

SP· 
.:_do Sr. Pedro Luiz - São Paulo - SP; 
-do Sr. Ricardo Mitzschky- !5ào.Paulo- SP; 
-da Sr• Rita de_Cássia Bastos Tavares- São Paulo 

- SP; 
-do Sr. Rogério Antônio Mendes- 'São Paulo-

SP· 
_:_da Sr• Rosernary Filippe Monezi -São Paulo

SP· 
.:__ da Sr• Rosana Alimari Petiglianf- São Paulo -

SP· 
.:_da Sr• Roseli Bonilha Mota- São Paulo- SP; 
-da Sr• Roseldine SJ)udi Nogueir·a ~ São PaulO~ 

SP· 
.:_do Sr. Rui Guimarães Viarina- São Paulo- SP; 
- daSrf Sandra Leticia Olímpia -São Paulo....:. SP; 
-da Sr~ Satsuki Tsuda - São_ Paulo - SP; 
-do Sr. Sérgio de Oliveira e Silva - São Paulo-

SP· . --

_:_do Sr. Sérgio Brandão- São Paulo- SP; 
-do Sr. Sérgio Ohara - São Paulo - SP; 
-do Sr. Ste_nio A. de Melo- São Paulo - SP; 
-da Sr~ Terezinha de Azevedo Rocha- São Paulo 

- SP; 
--:.do Sr. Valdeir Aparecido da Silva- São Paulo-

SP; 
-da Sr• Viviane Fulknlan Lax- São Paulo- SP; 
-da Sr• Tânia Maria Boschini- Sãô Paulo - SP; 
-do Sr. Nelbison Lopes de Lima- São Paulo- SP; 
-da Câmara Municipal de AraCaju - SE; 

Manifestação favoráveis à Reforma Agniria 

~Da Câmara Municipal de Salvador- BA; 
-da Câmara Municipal de Campo Grande- MS; 
-do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Francis-

co Badaró-- MO; 
-do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Januâra 

-~~Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Unaí-
MG; 

-do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Peçanha 
~MG; 

-do Sindicato dos Trabalhãdores Rurais de São Se
bustião dO ParaíSo - MG; 

-do SinOicato dos Trabalhadores Rurais de Santa 
Bárbara do Tugrerio --MG; 

-da Câmara Municipal de Esperantina- PI; 
-da Associação de Câmaras Municipais da Micro-

Região Doze - Campo Mourão - PR; 
...... da Associação Legislativa do Rio Grande do Norte 

-RN; 
-da Câmara Municipal de Carazinho - RS; 
-da Prefeitura Municipal de Lajeado- RS; 
~Do Sr. Milton Wefngartner- Marau- RS; 
-da União dos Legisladores da Fronteira do Oeste 

- Sào Gabriel - RS; 
-da Câmara de Vereadores de São Miguel do Oeste 

-_:~;a Associação de Bovinos do Estado de Sãnta Ca· 

ta~~;A~s~iaçào dos Fornecedores de Cana áa Média 
Sorocabana - SP; 

-da Câmar;;~ de Vereadores de Araçatuba - SP; 
-da Câmara Municipal de Pindamonhugaba- SP; 
-da Câmara Municipal de Pompéia- SP; 
-d:::t Câmara MunicipaJ de São Paulo- SP; 

Manifestações Favoráveis à PEC 79/84 (Cria o Fundo de 
Compensação dos EstadoS, MunicípioS e Distrito Fede
ral) 

-do Sr. Deputado José Ta vares - Brasília - DF; 
_ -da Prefeitura_ Municipal de lbiá- MO; 
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-da Câmara Municipal de Poços de Caldas -- MG; 
-da Câmara Municipal de Ubá - MO; 
-da Associação dos Municipiós do Norte do Paraná-

Jataizinho-PR; 
-da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí-

PR· 
_:_da Prefeitura Municipal de Caçador - SC; 
-da PrefeitUra Municipal de Chapecó - SC; 
-da Associação d_os Munic:ípioS do alto Uruguai Ca-

tarinense - Concórdia - SC; 
-da Prefeitura Municipal de Ipumirim - SC; 
-·da Câmara MuniCípal de Aguai - SP; 
-da Prefeitura Municipal de Artur Nogueira- SP; 
-da Prefeitura Municipal de Boracéia - SP; 
-da Câmara Municipal de Novo Horizonte - SP; 
-do V ice-Governador do Estado de São Paulo -

SP; 
-da Prefeitura Municipal de Tremem bê- SP; 

Comunicaçio de Posse da nova Mesa Dlretora 

-da Assembléia- Legislativa do Amazonas - AM; 
-da Câmar:a Municipal de Canutama - AM; 
-da Associação de Moradores e Amigos de ltapagi-

pe- BA; 
. -da Confederação Brasileira das Cooperativas de 
EletrificaçãO Rural - Brasflia- DF; 

-da Câmara Munícipal de Barreirinhas - MA; 
-da Câmara Municipa1 de Eldorado - MS; 
-do Sr. AUgusto Penria Filho- Rio de Janeiro-

RJ· 
..:_ d_o Círculo Oper'áriO de Itajaí - SC; 
__:da Câmara Brasileira do Livro- São Paulo- SP; 

Manifestaçõe~ Favoráveis i. Assembléia Constituinte 

- da Câmara Municipal de Maceió - AL; 
-da Assembléia Legislativa do Estado da _Bahia -

M· 
.....:.. da Câmara Municipal de Santo Antonio de Jesus 

- ~~~~ Instituto de Estudos Sócio-E<>onômkos -
Brasília-DF; 

- da Comissão de Justiça e Paz - Vitória - ES; 
-da Câmara Municipal de' Araguaina ...:.. GQ; _ 
-da _Cámarã Municipal de Catalão ~- GO; 
-da Assemblêia Legislativa de Goiiãnia - GO; 
-da Câmara Municipal de Camapuã - MS; 
-da Câmara Municipal de Belêm - PA; 
-da Câmara MuniCipal de Campo Mourão - PR; 
-do Município de Úniflor- PR; 
-da Câmara Municipal de Caruaru - PE; 
-da Comissão Provisória do Movimento Nacional 

p/ Constituinte Rio de Janeiro-- RJ; 
-da Câmara MuniciPal de Petrópolis - RJ; 
-do Movimento de Justiça e DireitoS Humanos -

Arroio do Meio - RS; - - ---- --
- da Câmãra de Vereadores de Arroio do Meio -

RS· 
_:_da Universidade de Passo Fundo---: RS; 
-da Assemblêia Legislativa de Porto Alegre - RS; 
-da Câmara Municipal de Santiago - RS; 
-da Câmara Municipal de Tuparendi --RS; 
-da Câmara de Vereadores de Araçatuba- SP; 
-da Câmara Municipal de Campo Limpo Paulista-

SP· 
.:.._da Câmara Municipal de Catanduva - SP; 
-da Câmara Municipal de Estância Turística de 

Embu- SP; 
-da Câmara Municipal de Guararapes - SP; 
-da Câmara Municipal de Guarulhos - SP; 
-da ..-Câmara Municipal de lndaiatuba - SP; 
- qa Câmara Municipal de Jaboticabal- SP; 
-da Cámarã Municipal de Jales- SP; 
-do Consórcio de Desenvolvimento Integrado do 

Vale do Paraíba Piquete- SP; 
-da Câmara Municipal de Santo André- SP; 
-da Câmara Municipal de São João da, Boa Vista-

SP· , 
_.:.._da Câmara Municipal de São José dos Cãiilpos

SP· 
..:._da Câmara Municipal de São Paulo - SP; 
-do Conselho Nacional de Pastores- São Paulo

SP; 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

-da Federação Nacional dos Engenheiros - São 
Paulo- SP; 

-do V ice-Governador de São Paulo - SP; 

Manifestações Favoráveis a Projetos 

-da Assemblêíã Legislativa de A lagoas- AL, ao PL 
n• 5A05j85; 

-da Câmara de Vereadores de Jacobina- BA, ao 
PL n' 4.430/84; 

.::... da Cârriat'a Municipal de Salvador- BA, aos Pro
jetas n9s 1.880/83 e 16/85; 

-da Federação da Agricultura do Estado de Goiâs e 
Distrito Federal, ao PL n~ 5.065/85; 

-da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemírim 
:::... ES, ao PLC ii• T6J85; 

-da Câmara Municipal de São Luíz-MA ao PLC n9 
28/84; 

-da Câmara Municit:Pl de CQr_umbá-MS, aos proje
tas. n9s 1.419/83 e 3.536/84; 

-da Federação das_ Indústrias do Estado de Minas 
Gerais-MG, ao PLS n~ 53/84; 

-da Câmara MuniCipal de Divinópolís - MG; ao 
PL no l6f85; 
--da Associação dos Policiais Civis do Estado da Pa

raíba - PB, ao PL n9 249/85; 
-do Sr. João Luiz da Silva, de Maricã-PR, ao PLC 

n' 12/85; 
-da Assembléia Legislativa do Estado do Paranâ

PR, ao PLS n• 26/85; 
--do Diretório Central de Estudantes de Ponta 

Gr95sa-PR, ao n9 PLC 16/85; 
-da Câmara Municipal de Telemaco Borba-PR, ao 

PLC no 252/84, PLS n• 26/85 e ao PL no 3.033/84; 
-da Câmara Municipal de Camaragibe-PE, ao PL n' 

!.233/85; 
- d_o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapía 

Ocupacional da 1• Região- Recire-PE, ao PL_n<;> 4.470-
A/81; 

-da Câmara Municipal de Petrolina-PE, ao PLS n~ 
62/83; 

-da Assemblêia Legislativa do Piauí-PI, ao PLC n"' 
16/85; 

-da Assembléia Legislat.iva do Rio de Janeiro-RJ, ao 
PLC no 60/82; _ ··~ 

-do Instituto dos_ Advogados Brasileiros- Rio de 
- Janeiro-RJ, __ aos PL n<;>s 4.772,4655,3.914 e 3.014/84; 

-do Conselho Regional de Química - 3• Região, 
Rio de Janeiro-RJ, ao PL n~'~ 2.689/83; 

-da Câmara Municipal de Cruz Alta-RS, ao PL n<;> 
276/85; 

-da Câmara Municipal de Pelotas-RS, ao PLS n9 
3lf83; 

-do Sindicato dos Bancãriosde Porto Alegre-RS, ao 
PLC n' 12/85; 

-da Delegacia da Receita Federal de Santa Maria
Il.S, ao PL no 3.121185 
-da Câmara Municipal de Santa Rosa - RS, ao 

PLC l6f85; __ 
-da Câmara Municipal de Santiago --RS, aos Pro

jetas n•s. 243, 2.076, 2.446/79, 5.308/78 e !.994/83; 
-da Cãin3.ra Municipal de São Gabriel- RS, ao PL 

124/83; 
-da Câmara Municipal de Tuparendi - RS, ao PL 

276f85; 
--da Assembléia .Legislativa de Florian6polis - SC, 

ao PL 5.506/85; 
-da Câmara Municipal de Balneário do Camboriú 

- SC, ao PL 3.055,184; 
_-da Câmara Municipa1 de Lages- SC, aos PLs n9s, 

270/83 e 5.151/85; 
-da Câmara Municipal de Andradina- SP, ao PL 

5.536/85; 
-da Câmara Municipal de Araçatuba - SP, ao PL 

3.031/84; 
-da Câmara Municipal deAvarê- SP, à PEC 2/85; 
-da Câmara Municipal de Catanduva- SP, ao PL 

4.869/84; 
-da Câmara Municipal de Cândido Mota- SP, ao 

PLS 62/83; 
-da Câmara Municipal de Itapetinga- SP, ao PLS 

62/83; 
--da Câmara Municipal de Piquete _, SP, ao PL 

!.827/83; 
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-da Cãmara Municipal de Porto Ferreira- SP, à 
PEC 2/85; 

-da Cãmara Municipal de Rio_ Claro- SP, ao PLS 
24/84; 

-da Câmara Municipal de Santa Bárbura O'Oeste
SP, ao PL !.097 /83; 

-da Câmaru Municipal de Santa Isabel - SP, ao 
PLC249/84; 

-da Câmara Municipal de São Josê dos Campos, ao 
PLC 12/85; 

-da Assemblêia Legislativa de São Paulo- SP, ao __ 
PL 473/83; 

-da Associação dos Advogados de São P.,wlo- SP, 
ao PL 2.359/83; 
~da Câmara Municipal de São Josê do Rio Pardo

SP, ao PLS 62/83; 
.:...._da Câmara Municipal de São Paulo- SP, ao PL 

2.536/83; 
-da Associação_ dos Ex-Combatentes do Brasil, Tau

batê- SP, ao PL 2.609/83; 
-da Câmara Municipal de Tupã, ao PLS 18-A/85; 
-da Assemblêia Legislativa de Aracaju- SE, ao PL 

4.111/84; 

Manifestações Contrárias a Projetos 

-do Instituto dos Advogados Brasileiros, Rio de Ja
neiro - RJ, aos PL 84/82, 99/83, ll3j84, 190/84, 
4.021/84, 4.526/84, 4.566/84, 4.966/85 e 4c603j84; 

-do Conselho Regional de Medicina do Estad-o dO 
Rio Grande do Sul- RS, ao PLS 189/84; 

-da Câmara Municipal de Sapucaia do Sul- RS, ao 
PLC 8/85; 

-da Câmara Municipal de Ribeirão Preto- SP, ao 
PL 1.363/83; 

-do Sindicato Rural de Rin6polis - SP, ao PL 
5.123; 

-da Associação dos Advogados de São Paulo- SP, 
ao PL 3.884/84; 

-do Conselho Regional de Odontologia de São Pau
lo - SP, ao PL 4.670/84 

EXPEDIENTES ENCAMINHADOS ÁS BANCA
DAS ESTADUAIS: 

-da Delegacia Regional de Belém - PA, reivindi
cando gratificação de 80% aos profissionais de nívef.Su
perior, concedida através do Decreto-Lei nY 2.249/85; 

- da Câmara Municipal de Pato Branco- PR, suge
ri tido que 20% da arrecadação total das loterias sejam 
destinadas para fins sociais de cada Estado e Município; 

- da Câmara Municipa1 de Igarassu - PE, solicitan
do ao Ministêrio da Previdência e Assistência Social au
torização para que as cirurgias de Ligação de Trompas e 
Vasectomia sejam realizadas nas Redes Hospitalares dos 
Estados de forma gratuita; 

-da Associação da Polícia Ferroviãria- RJ, reivin
dicando extensão dos benefícios do Decreto-Lei n' 
2.259/85 referente função dos policiais para a Polícia 
Rodo.viãria Federal; 

-da Câmara Municipal de Mossoró- RN, solici
tando da Comissão Inter-partidãria a validade do voto 
em trânsito, aos cidadãos que por motivo superior se en
contrem fora de seu domicílio eleitoral; 

-da Câmara Municipal de Novo Hamburgo- RS, 
solicitao_do a dignidade comercial, através da criação de 
um órgão competente; 

....:... da Câmam Municipal de Blumenau- SC, sugerin
do criação de Emenda Constitucional para que os Mu
nicíPioS elaborem sUa própria Constituição; 

-da Câmara Municipal de Ameril .a - SP, solici
tando medidas no Ihl.posto de Renda, de forma que fa
voreça a classe média; 

-da Prefeitura Municipal de lbirâ- SP, solicitaildo 
isençãO âo !PI" à- tOâas preleituras quilndo adquirirem 
veículos motorizados; 

-da Câmara Municipal de Campos do Jordão -SP, 
soliCítando abertura dos postos de gasolina nas cidades 
turísticas hidrominerais, climáticas e balneárias, aos do
mingos; 

- da Câmara Municipal de Rio Pardo- SP, protes
t::~ildo Contra õ limite de sessenta o número inâximo de 
Deputados. Federais por Estado; 
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-da Câmara Municipal de Santo André-SP, solici
tando medidas urgentes proibindo a fabricação de fog_os 
de artifícios: 

-da Câmara Municipal de Santo Anastácio - SP, 
solici.Land_o estudos que reduza o limite de idade na apo
sentadoria dos homens pura 60 e das mulheres para 55 
anos de idade· 

-da Câma~u Municipal de São Paulo -SP, contra a 
transferência do INAMPS para o Ministério da Saúde; 

-da Senhora Neuza Loures- SP, solicitando equi
paração à grutitic:.H;ão paru o pessoal de nível médio; 

EXPEDIENTES ENCAMINHADOS ÁS LIDE
RANÇAS PARTIDÁRIAS: 

-da Cümura Municipal de No_vo Hamburgo- RS, 
sugerindo criação de uma lei que_ conceda Jicc!nça de 30 
dias às mulheres que a dotarem crianças com até 3 meses 
de_ vjda; 

-da Prefeitura Municipal de São Leopoldo - RS, 
sugerindo elaboração de projeto referente à Reforma 
Tributária· 

-da câmara Municipal de Araçatuba- SP, favorá
vel à Assembléia- ConStítul.i'lte";-

-da C.i.m-ãi"a Municipal de Ju ndiaí- SP;solicítarido 
estudos para que o salário família seja Concedido nova
lor de 50% do salário mínirrio; 

-da Câmara Municipal de Ribeirão Preto_- SP, so
licitando apoio ao Ciube_de Comunicações_Ltd_a dessa 
cidade· 

- d~ Câmara Municipal da Estância Balneária de São 
Vicente.....:.. SP,_solicitandoapoío favorável ao P.agamento 
dos empregados das indústrias Fertíplan e Fertibase. 

DIVERSOS: 

-da Assembléia Legislativa do Estado de Goiás
GO, parabenizando nova Mesa desta Casa, para o bié
nio da Nova República; 

--'-da Câmara de Vereadores de Horizontina - RS, 
sugerindo que o preço-da soja seja fixado na véspera da 
colheita, dessa maneira favorecerA também os pequenos 
agricultores; 

-da Câmara Municipal de Pelotas -RS, solicitando 
ao Ministério da Justiça, medidas capazes de retribuir o 
esforço e o sacrifício dos ex-Pracinhas que serviram he-
roicamente à Pátria;-- - ----

-da Prefeitura Municipal de lrani- SP, solicitando 
medidas urgentes que solucionem os problemas dos Mu
nicípios brasileiros; 

-da Secretaria de Estado dos Negócios do Interior 
de Adamantina - SP, encaminhando Ata da Terceira 
Reunião do Colegiada da Administraçã_Q Municipal; 

-da Cámara Municipal de Ma i rinque- SP, contra 
o limite de Deputado_s_ Federais por Estado; 

-da O'imam Municipal de Presidente Prudente -
SP, sugerindo alteração no atual Código Eleitoral,su-
prindo o artigo 8<?: -

-da Câmara Municipal de São José do Rio Preto -
SP, solicítando que os reajustes_semestrais dq funcionaw 
lismo sejam de acordo com os Tndices do INPC; 

- da_Secretaria do Estado dos Neg_ó_cios do lnterior 
de São José do Rio Preto- SP, enc.aminhando Atas do 
colegiado de Administração Municipal e do Co[egTado 
de Administração Estadual. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Do Expedie_n~_ 
te lido, constam os Projetas de Lei da Câmara nQs. 143, 
144 e 162, de f9K5, que receberão emendas, perante a pri
meira comiSsão a que foram··aist"ribUídos, p"elo ptaio de 
cinco sessões Ordii'lárías-,-i:iOS:-termos d-o art. 141, II, "b", 
do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa, 
projetas de lei que vão ser: Jidq_s pelo Sr. (Q.Secretário. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N' l98, de 1985 

"Dispõe sobre o estágio de estudantes de engenhaw 
ria civi·l nas empresas do ramo, e dá outras prol'idên
cias." 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1"' As empresas que atuam no ramo da cons
trução civil, industriais ou comerci.ais, sao Obrigadas a 

DlÁIUO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção Il} 

oferecer estágio a estudantes universitários da mesma es
pecialidade, por prazo determinado e mediante remune
ra-ção, na- forma estabelecida nesta lei. 

Art. 2Q O cs tágio verificar-Se-á- em unidades da em
presa que tenham condições de proporcionar experiência 
na linha de formaçãO profissional, devendo os preten
dentes estar cursando um dos dois últimos anos da facul
dade. 

Art. 31' O estágio realizar-se-â sem qualquer vínculo 
empregatício, na forma de bolsa que será paga mensal
mente, em valor nunca abaixo do salârio mínimCl unifi
cado. 

Art. 49 -A duração do estâgio, que não poderâ ser ín
(eriO_r_ <!. __ seis (6))nesés- nem superior a dois (2) anos, serâ 
ajustada entre a·s partes interessadas, com vistas à espe
cialização profissional ~o estagiário e a Conveniência da 
empreSa. · 

Att. 51' Cada _empresa do ramo de construção civil 
deverá proporcionar estágio a um (I) estudante por gru
po de cem (100) empregados. 

Parágrafo único. - Nas empresas cujõ- nUrilero de em
pregados não alcançar cem (I 00) empregados, é assegu
rado es~ágio_ para, pelo menos, um (I) estudante. 

Art. 6<;> Esta lei entrarâ em vigoi na data de sua 
publicação. 

Art. 7"' Revogam-se as disposições em- Contrâríó. 

Justificação 

-rgra:nde o-ilúriü~fifde estudantes de engenharia que 
prbturárri reãlizar estâgio em ·empresas do ramo e que, 
hão o cdftsegliindo, por fatores diversoS, inclusive, espe
cialmente, disinteresse das mesmas empresas, acabam 
SõfferidO Umaprlme"trã ffiiSlraÇãOe, -armai, não obtendo 

-a-rormaçãõ-protíSSfóriãraesejadã: - -- --
_Para_isl(), para que o_prob_lema_n~o_persista, e~tamos 

"t_)r0p0iido a obrigatoriedade de manutenção de estágio 
para estudantes de engenharia civil nas empresas do ra
mo. 

-Sala das Sessões, em 7 de outubro de 1985-. - Nelson 
Carneiro. 

(Ãs- Comissões de CoiiStilufcãO e JuStiça e deLe
gislação Social.) 

PROJETO DE LEfD(rSENADO 
_ N• 299, de 1985 

_ __rnspõe sobre a possibilidade de reintegração limi
nar ou pagamento dos salários de dirigente sindical 
despedido por justa causa. 

O Congresso Nacional decreta: 

_ Art_. I~' Renumerados os§§ 4~>, 5~" e 6~>, o art. 5.43 da 
Consolidaçã.o das .. Leis do Tra~~lho, ~prova~a pelo 
Dt!crCto-lei n~·5:452, de 19 de maio de 1943, fica acresci

. go de_um nov~.§ 4\ __ com a seguinte redaç~o: 

_: ___ ~'-§,:A~> O_Juiz, após a aucfiêncía inaugural, ouvi
das as partes, em face das demais provas prelimina
res apresentadas, poderá, liminarmente, determina( 

-- a reintegração do dirigente sindical, ou o pagamen
to dos salários correspondentes, ambas medidas 
-c-om-vigência temporária ou até o final do processo 
em que se discute a justa causa e a reintegração." 

Art. 2~> Esta lei entrará em vigor na data de sua 
pUblie<tçUO. 

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

Justificaçio 

A proposiç.io sob exame representa o atendimento de 
antiga_~. a nosso ver; justa reivindic:;a,çãõ das entidades 
sindicais de trabalhadores, em decorrência de dificuldaw 
:des haviJas com a despedida de dirigentes sindicais. 

É que, como sabemos, o § 3~' do art. 543 da Consoli
dação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei 
nl' 5.452, de_l~> de maio de 1943, veda a dispensa do exer
cente de cargo de direção sindical ou de representação 
profissional, durante o exercício do mandato e até um 
ano após o seu término, salvo cometimento de falta gra
ve devidamente comprovada. 

b JUStariúúite em- Caso de- cometimentO de falta grave, 
ensejadora de despedida por justa causa, que mais se ne
cessita de meios capazes de ensejar garantias do dirigente 
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sindica! demitido, pois, na prática, o que vem acontecen
do é muitas vezes uma situação de., eras dificil, decorren
te da morosidade da Justiça do Trabalho, que, não raro, 
levu anos a fio para resolver, em decisão final, litígios 
dessa natureza. 

Com efeito, durante a tramitação do processo, que, às 
vezes, se arrasta por vários anos, o empregado, em face 
de ser dirigente sindical, tem dificuldades enormes para 
conseguir uma Ii ova colocação, sobretudo na mesma ca
tegoria profissional. O problema assume proporções 
maiSgrâv"eS quando se trata de cidãdes dó interior, o qu_e 
tem forçado muitas vezes o dirigente a buscar empregcr 
em outros municípios, cOm enormes transtornos para si 
e seUs fam1liares. 

Por isso, achamos ba.:.tante ponderável que, realizada 
a audiência inaugural, em face dfl:s provas inicíaís apre
sentadas e ouvidas as partes, possa o Juiz, frente ao seu 
livre_ corivc-ncimento, determinar a J-e(ntegf'ãção do diri
geme sindical despedido por alegada justa causa, mas 
que estó, ainda, longe de uma cabal comprovação. Como 
alternativa oferecemos a possibilidade legal de o Juiz 
compensar a reintegração, que, em muitos casos, não se
ria viável, em face dos problemas de ordem pessoal entre 
o empregado e o empregador, pelo pagamento dos sa
lários correspondentes. 

PQr tudo isso, estamos convencidos de_ que a propo
sição_ em exame representa um passo importante- no ca
minho que se busca, de. assegurar meios ise_ntosdegaran
tia ao exerclcio da mHitância sindical, mesmo em caso de 
despedimento por falta grave, até sua comprovação_ fi
nal, ou reconhecimento de_ sua inexistência. 

Sala das Sessões, em 7 de outubro de 1985.- Carlos 
Chiarelli. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N• 5.453, 
DE I' DE MAIO DE I94J 

Consolidação das Leis do Trabalho 

Art. 543. O empregadQel"eifo para o cargo de admi
nistração sindical ou representaçã:o profissional, inclusi
ve junto a órgão de deliber~ção coletiva,flâO pod.erá ser 
impedido do exercício de~sUás r"Unções, neffi tranSferido 
para lugar ou mister que dificulte ou torne impossfvcl o 
desempenho das suas atribuições sindicais. 

§ I Q O empregado perderá o mandato se a transfe
rência for por ele solicitadu ou voluntariamente aceita. 

§ 2~> Consíderawse de licença não remunerada, salvo 
assentimento da empresa ou cláusula contratual, o tem
po em que o empregado se ausentar do trabalho no de
sempenho das funções a que se refere este artigo. 

~ 3~> É vedada a dispensa do empregado sindicaliza
do, a partir do momento do registro de sua candidatura 
a cargu·de direção ou representação sindical, até I (um) 
ano após o final do seu mandato, caso seja eleito, inclusi
ve como suplente, s~lvo se cometer falta grave devida
mente apurada nos termos desta Consolidação. 

- Redaçào deste § dada pela Lei nQ 5.911, de 27 de 
agosto de 1973 (DO 29-8-1973). 

§ 49 COnsidera-Se cargo de direção ou representação 
Siridical aquele-cUjo exercício ou indicação decorre de 
eleição prevista em lei, equiparando-se-lhe o decorrente 
da designação pelo Ministério do Trabalho, no caso do 
parágrafo 5Q do art. 524 e no art. 528 desta Consoli
dação. 

§ 5~> Para os fins deste artigo, a entidade sindical co
municarâ por escrito à empresa, dentro de 24 (vinte e 
quatro) horas, o dia e a hora do regi~tro da candidatura 
do-seu empregado e, em igual prazo, sua eleição e posse, 
fornecendo, outrossim, a este, comprovante no mesmo 
sentido. O Ministério do Trabalho farâ no mesmo prazo 
a comunicação no caso da designação referida no final 
do§ 4•. 
- § 6~> A empresa que, por qualquer modo, procurar 
imped~r que o empregado se associe a sindicato, organize 

:a$sOCiação Profissional ou sindical ou exerça os direitos 
inerentes à condição de sindicalizado, fica sujeita à pena-
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!idade prevista na letra "a" do art. 553, sem prejuízO da 
reparação a que tiver direito o empregado.~ 

(As Comissões de COnStituição e Justiça e deLe-
gislação Soda!.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os projetas li
dos serão publicados e remetidos às comissões compe
tentes. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 
1~>-Secretário. 

b lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 394, DE 1985 

Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requei
ro a transcrição, nos Anais do Senado, do texto anexo, 
da entrevista com o Se-nhor Ministro das Comunicações 
Dr. Antônio Carlos Magalhães. 

Sala das Sessões, 7 de outubro_ de 1985. ,...-- Itamar 
Franco. 

O SR. PRESIDENTE (José FragelH) - De acordo 
com o art. 233, § 1 '<'do Regimento Interno, o requerimen
to será submetido ao exame da Comissão Diretora. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Há oradores 
inscritos. 

Con"cedo a palavra ao nobre Senador Virgílio Távora. 
(Pa.usa.) 

S. Ex• desiste da palavra. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Fábio Lucena. 

(Pausa.) 
S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Nivaldo Macha

do. 

O SR. NIVALDO MACHADO PRONUNCIA 
DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Américo de Souza. (Pausa.) 

S. Ex• não está presente. -
Co_ncedo a palavra ao eminente Senador Helvídio Nu

nes. 

O SR. HELV[DlO NUNES (PDS- PI. Pronuncia o 
seguite discurso. Sem reViSão do orador.) -Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Não tive oportunidade de registrar, por razões do c_o
nhecimento da Casa, na última sexta-feira, a aprovação 
pelo Plenário da Superintendência do Desenvolvimento 
do Nordeste, do Plano de Desenvolvimento para aquela 
Região. Faço hoje a comuni_cação e de_la procurarei ex· 
trair posicionamentos, quer ligados ao passado, quer a 
título de projeção para o futuro.J J;: que, para acelerar o 
processo de desenvolvimento do Nordeste, os Governos 
anteriores já elaboraram muitos planos, já fizeram levan
tamentos de toda espécie, já redigiram cartas de in
tenção, já produziram uma série de documentos, todos, 
infelizmente, com poucos resultados. 

Não nego, ao contrário, exalto o _trab_alhq desenvolvi
do ao longo dos anos, pela SUDENE. Se mais não fez é 
porque, principalmente a partir de 1970, negaram-lhe os 
recursos, além de padecer, a SUDENE, como pratica
mente todas as instituições nacionais, de certos males 

·que são crónicos na vida do País, ~ mais um plano, 
pode-se dizer, e ê verdade, mas desta vez esperam~se re
sultados melhores do que os alcançados no passado. 
Aliás, é bom que o vejamos com otimismo, pois que o 
Plano, aprovado na última sexta-feira pela SUDENE, 
virá mais tarde ao exame e à aprovação do Congresso 
Nacional, sem esquecer por importante também, Sr. Pre
sidente, Srs .. SenadQ_r_es, que o atual Presidente da Re~ 
pública é nordestino. Na qualidade de Governador do 
Maranhtio, Sua Excelência já teve assento no p1enãri0âa 
SUDEN E, e sei que tem interesse particular no desenvol
vimento da nossa Região. h bem verdade que, ao lado 
do otimismo,justificiili-se também algumas dúvidas. No 
passado recente, quando se queria demonstrar interesse 
pela solução dos pr_oblemas do Nordeste, quando a 
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problemática nordestina ficava um pouco esquecida da 
granDe-imPrensa nacional ou, então, quarldoOetermina
das pessoas não freqüentavam com a assiduidade habi~ 
fiúi.l aS páginas dos jornais, surgia a panacêia: vamos irri~ 
gar o Nordesle inteiro a partir da interligação das bacias 
d·a Tocantins com---o- São Frarü::isco. 

Ag-ora, felizmente, não se está cuidando desse proble~ 
ma, inaS anunciou-se aos quatro ventos, na semana Pas
sada, que reservado está para o Nordeste um trabalho 
de irrigação de 1 milhão de hectares nos 4 an_os do Go
v_erno .do Presi.d~nte Josê Sarney, 

Ora, o mandato do Presidente José Sarney·, sabem to
-dos, é de seis anos. ~certo que, meses atrás, foi dada 
uma declaração no sentido de que Sua Excelência con
cor-daria Com a reduÇãO do seu mandato para quatro 
anos. Um plano que se faça, por conseguinte; tem que 
guardar relação com a realidade legal do País, e não com 
as intenções dos que eStão fora ou dent~o do Poder. 

Como nordestino, acostumado à luta, ao sofrimento 
ora das secas, ora das enchentes, e face ao tamanho dos 
serviços que se pretendem r~alizar - hum milhão de 
hectares irrigados na Região nordestina, área irrigada 
que o Br<~sil como um todo ainda não tem- só se pode 
fazer-um comentário, ·comentário feitO através de u·m 
apelo à sabedoría p-opufar nordestina: de esmola grande, 
cego des~onfia. 

Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, desejo aproveitar 
a euforia que inunda todos os corações nordestinos, jã 
que em quatro anos será realizado um programa de irri~ 
gação de hum milhão de hectares, para dizer t.:;tmbém o 

.seguinte:. ao longo dos anos, ao longo de sua presença 
marcante no Nordeste, a SUDENE privilegiou com a 
política de industrialização os Estados do Ceará, PerM 
nambuco, Rio Grande do_Norte, Bahia, Alagoas, Sergi
pe, Paraíba e área de MinasGet~s do Polígono da Seca. 

Dentre os Estados privilegiados, é conveniente referir, 
pela ordem, os que mais o foram: Bahia, Ceará, Pernam
buco e Minas Gerais. E já que referi os mais privilegia~ 
dos, importa também declinar os nomes dos mais esque
cidos: exatamente, o Maranhão e o Piauí. 

Os tmbalhos realizados pela SUDENE, claro q.ue me
recêm encômios. A SUDENE não apenas diagnosticou, 
mas contribuiu poderosamente pára a verificação de cer
tas realidades daquela Região como, por exemplo, o 
Complexo Petroquímica de Camaçari, na Bahia; um 
cgmplexo industrial e integrado de base em Sergipe; em 
Alagoas, um pólo petroquímica; Pernambuco, não por
que hospede a SUDENE, mas porque se credenciou para 
tanto, recebeu o Parque Portuário de SUAPE e um com
plexo sucro-alcoolquímico; o Rio Gra-nde do Norte rece· 
beu uril compleXo qWmico metalúrgicO, a· ceará, "que di
vide com a Bahia os favores maiores da SUDENE, rece
beu a indústria têxtil e a complementação da infra
estrutUra do Distrito Industrial de Fortaleza; o Mara
nhãO, Que está em penúltimo lugar, recebe a implantação 
de um:·a usina siderúrgica e cõnta com o grande Porto de 
Itaqui; a Paraíba e Minas Gerais, sobretudo em Montes 
Claros, tiveram vários projetas ã:piovados pela SUDE
N E, inclusive indústrias de graiíC:ie porte; enquanto o 
Piauí conta com quatro grandes investimentos privados 
industriais, estimulados pela SUDENE. 

É certo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que há consi
d<?rável número de projetas agropecuários aprovados no 
Estado do Piauí, alguns em execução, outros iniciados 
por aventureiros de outros Estados, que receberam os re
cursos da SUDENE e fizeram um simulacro de implan
tação de projetas, mas, depois que enriqueceram, 3:banM 
danaram complementamente o Estado do Piauí. E até 
hoje, ao que eu saiba, não se lhes aplicou sequer uma 
Ave Maria de penitência. 

Quando na Presidência da República, o Presidente 
J9iio Figl!_ei_redo assegurou que transformaria o Piauí em 

-pólo ãgropecuário. Infelizmente, o mandato de S. Ex• 
terminou antes do que pretendia e não pôde dar início ao 
seu projeto. 

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

O SR. HELVIDIO NUNES- Pois não! 

O Sr. Nelson Carneiro- A afirmação de V. Ex• é cu
rios_a. Diz que "infelizmente o mandato do Presidente 
João Figueiredo terminou antes do que pretendia". V. 
Ex' acredita que ele queria ir além do dia 15 de março de 
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1985? Esse "infelizmente" me põe uma pulga atrás da 
orelha. (RisoS:) -·-·-

O SR. HELVlDIO NUNES- Nobre Senador Nel
son Carneiro, não sei se o Presidente João Figueiredo de
!ejava permar:te~er __ no Gov_erno mais do que~ mandato 
qtie lhe foi atribuído. Mas, vozes autorizadas, vozes emi

-nentes desta República já fizeram tais afirrilações e essas 
declarações foram publicadas pela grande imprensa; de 
ma~eir~ que eu me louvo na grande imprensa. 

O Sr. Nelson Carneiro __ _J;: pena que V. Ex• não tenha 
a presença, no momento, do nobre Senador Itamar 
Franco, ·que ·é um pesquisador dessa vontade que tem 
sido expressa realmente por algumas pessoas proeminen· 
tes da República. S. Ex' estã agora empenhado em saber 
se essas informações são ou não verdadeiras. Infelizmen~ 
te, S. Ex• saiu rapidamente do plenãriQ e deve estar vol~ 
tando ... Ah! S. Ex' jã está aqui. O nobre Senador Itamar 
Franco é o dono da matêria e eu sou apenas um discípu~ 
lo. 

O Sr. Itamar Franco- Quem s-ou eu! ... 

O SR. HELVfDlO NUNES- Mas, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, apesar de honroSa a participação do emi
nente Senador Nelson Carneiro, no meu discurso, deixo 
o trabalho de investigação dos propósitos alimentados 
ou não pelo ex-Presidente João Figueiredo ao historia~ 
dor que S. Ex' indicou: que é o eminente Seiui.dor Itamar 
Franco. Porque o meu propósito não é o de investigar, 
hoje, mas sim, Sr. Presidente, o de constatar que nos 27 
anos de existência da SUDENE aquela agência de desen
volvimento não diagnosticou uma oportunidade de in
vestimento ou alternativa econômica para o Piauí. Essa, 
a grande constatação. 
__ ~ políti<;:a rl:e desc;nvolvimento para o Nordeste fala, se 
não me engano, duas vezes no Pia ui- no Parque de Sete 
Cidades e na ocorrência mineral em São João do Piauí. f: 
verdade que o plano virá a aprovação do Senado Fede
ral, à aprovação da Câmara, à aprovação do Congressso 
e aqui vamos ter' tempo e cuidado para examiná-lo como 
deve ser examinado. 

O Sr. Virgílio Távora- Concederia V. Ex• um aparte, 
nobre Senador Helvidío Nunes? 

O SR. HELVIDIO NUNES- Pois nãp, eminente Se
nador Virgílio Távora! 

O Sr. Virgílio TáYora - Eminente Senador, foi nos 
dado~ por nímia gentileza da SUDENE, examinar este 
projeto de plano. Plano, naturalmente, quando por nós 
aprovado. Mas dentro da conceituação do que conhece
mos do que seja plano, além das diretrizes gerais, este 
documento precisa conter metas, objetivos, naturalmen~ 
te, e a alocação dos recursos necessários para atingi~las. 
Desses, não tenho ainda conhecimento e acreditamos 
que V. Ex', ~ambém, não os possua. Hoje está em voga, 
desc!e ()IV_ PND- e é uma crítica que fazem-os à Re~ 
pública Nova, à República Velha- considerar-se plano 
uma coletânea de diretrizes e de boas ou más intenções. 
Isso não é o plano nunca em nenhum sistema de planeja~, 
menta do mundo. V. Ex' pode acolher essa maneira de 
enfrentar o problema tão sério. quanto seja, o de plane
jar uma economia, seja do País, seja de uma região, du~ 
rante um espaço de tempo de 3, 4, 5 anos, ou o que seja. 
O que estamos, agora, é ouvindo: plano tanto setorial, 
como regional ou nacional- quantõ a isto, _V~ Ex• terá 
ocasião de examinar, daqui a pouco, num setorial que, 
aqui, aparecerá apenas enunciações de providências ·de 
diretrizes necessárias, absolutamente necessárias - re
conhecemos- mas faltando a tradução objetivae clara, 
em metas físicas e em recursos alocados para a conse
cução das mesmas. Desculpe o alongado do nosso aparte 
e, também, porque não gostamos de praticar tal invasão 
em discursos alheios. 

O SR. HELVIDIO NUNES Nobre Senador VirgíJio 
Távora, não há por que se desculpar; ao contrãrio, hâ 
muito a agradecer. A participação.de V. Ex• foi extrema
mente valiosa .. 

Na verdade, essa política de desenvolvimento para o 
Nordeste,_cuja proposta foi aprovada na última sexta
feira, apenas enuncia objetivos; não defirie as metas e, 
conseqUentemente, não aloca recursos. Mas V. Ex• sabe 
que pelo convíviO longo que temos, sobretudo, com os 
cearenses, aprendemos muito com os nossos co-írmãos 
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dentre os quais V. Ex• é um dos mak ilU.sti'es. E este 
aprendizado pode ser resumido na lição que corre e 
cobre o Nordeste inteiro: "Quem tem os olhos fundos 
chora cedo". Nós não-estam-os antecipaitdo para que de
pois não Se diga que o Piauí e~qu~eu, que o Piauí n~o 
pediu, que o Piauí não ieclamou. Não se ·cuida; nãO- se 
faz referência àquela obra, porque ê fund~mental para os 
interesses do Piauí, não se anuncia, na prO&ramação por
tuária, a conclusão do Porto de Luiz Correa, que, com 
poucos recursos, poderia ser concluído. Não se fala, den
tro do orçamento projetado Para o próximO ai:ao, no
aproveitamento hidroviârío. Não se _faz--a--mínima· refe
rência ao rio Parnaíba, que tem um cul-so de 1.500 quiló
metros e onde, há dezenas de anos, não se conhece uma 
draga. 

Por isso, Srs. Senadores, estamos aqui fixanc~o logo al
guns pontos, algumas posições que desejamos sejam 
atendidas quando o Congresso Nacional pronunciar-se 
sobre o plano de desenvolvimento para a nossa ~omum 
região. -- --

0 Sr. VirgílíO Távor-ã - Eminente Senador Helvídio 
Nunes, estamos de pleno acordo com V. Ex' O que aler
tamos a este plenário é que, agora, com essa nova manei
ra de se fazer planos um pouquinho no facilitário, não 
temos, mesmo aprovando o plano que beneficiasse e de 
muito seu Estado, o menor compromisso com a locação 
de -recursos. Não conhecemos um plano desta maneira, 
nobre Senador Helvídío Nunes. Quando estudávamos 
era diferente; havia repartição de recursos de acordo 
com metas, por sua vez estabelecidas-dentro dos grandes 
objetivos do plano. Chamamos bem a atenção de V. Ex• 
- pois mesmo que V. Ex• seja atendido; diremos apro
veitamento integral do rio Parnaíba, construção do por
to, término do Porto Luiz Cofre"ia. ·:..._ Pãia esta maneira 
nova de hoje- o termo é um pouco forte, mas ê verdade
- que é muito falaciosa, de apresentarem esses planos 
V. Ex• vai ver que, na realidade, não se discute como no 
IV Plano Diretor do Nordeste do mesmo órgão: 

O SR- HELVIDIO NUNES- Exato. 

O Sr. Virg~1io Távora -O -Ultimo que aqui apr·ova
mos. Agora não se pode verificar ou saber dos Estados 
os recursos que a eles foram alocados, as grandes obras 
interestaduais, o que para elas foi destinado e sucessiva
mente. Por isso é que pensávamos ter deixado bem fixa
do é que algo nós temos a exigir. Se nós não podeffios, 
pela a tua! sistemática instituCiO-rial, praticamente modifi
car números devemos, pelo menos, deles tomar conheci
mento. 

O Sr. Helvídio Nunes - Senador Virgílio Távora, 
mais uma vez agradeço a participação de V. Ex• 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, afirmei há pouco, e 
vale a pena repetir, que ao longo dos_quase 30 anos de 
existência, de benéfica existência da SUDENE pára o 
Nord~;ste, aquele órgão não identificou uma oportunida
de de investimento ou altemativa ec-onômica para o 
Piauí. 

Agora, independentemente do plano recentemente 
aprovado e independentemente daquelas metas que se
rão, dentro de pouco tempo, fixadas e,- em conseqUência 
dos recursos qa·e serão alocados, sabe-se que o Governo 
vai implantar um complexo fildustrial no Nordeste, um 
complexo da mais alta importância para aquela região. 

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) - Permite V. 
Ex•? Já tínhamos terminado a Hora do Expediente_. 

O SR. HELV{DIO NUNES- Estou encerrando, Sr. 
Presidente. 

O SR .. PRESIDENTE (José Frãgelli)- Mas eu gosta-
ria de prorrogar por 15 minutos, de acordo com o Ple
nário, porque vou ter que dar a palavra, Sr. Senador, a 
outros também, não é só o caso de V. Ex• 

O SR- HELVIDIO NUNES- Muito obrigado pela 
gentileza. 

9 SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Então, eu 
pergunto ao Plenário se concorda em prorr~gar por 15 
minutos, e depois hã outros oradores, inclusive Líderes. 
Será uma prorrogação automática do Expediente. _ 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 
sentados~ (Pausa.) 

Aprovada. 
Está prorrogada a Hora do Expediente. 
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O SR. HELV[DIO NUNES- Muito obrigado a V. 
Ex• 

Sabe-se que o Governo vai implantar um grande com
-plexo industrial no Nordeste. É que a PETROBRÁS vai 

_ definir uma re_finaria pãra aquela ri!gião. · 
.Chegou, por COnSeguinte, Sr. Presidente e Srs. Senado-:. 

res, a vez do Piauí. Nós temos uma malha rodoviária que 
é uma âas Pr_incipais do Nordeste. Estamos ligados, hoje, 
por estradas asfaltadas a todos os pontos do País. Nós 

_!f?f!lOS um rio, que se já foi navegável no passado, poderá 
vo_J_tar _a ser navegável d~ntro de pouco tempo. 
- ·A minha cidade, a Cidade de Picos, é o maior entron
camento rodoviário do Nordeste. Mas não é para Picos 
que estou reivindicando, que estou pedindo, que estou 
solicitando que seja feita a definição desta refinaria. Flo
ri ano a merece muito mais, porque além da sua ligação 
com o Maranhão, e da sua participação expressiva Íla 
malha rodoyiária do Estado, Floria no fica aínda à beira, 
à margem direita ~o Parnaíba. 

b Porto do Piauí, com mais alguns recursos, com um 
pouco mais de boa VOIJtade do Governo Federal, estará 
concluído, 

Mas, se as duas cidades já indicadas forem desaconse
lhá. veis, Teresina, a Capital do Estado, uma das grandes 
cidades do Nordeste, que participa dessa malha rodo
viária, que participa também da malha rodo-ferroviária, 
e que compõe o grande pólo de que o Estado participa, 
Teresina estaria também em ·condições de receber essa 
refinaria da PETROBRÃS. A PETROBRÁS, através 
dos próprios recursos oriundos do Decreto-lei lli' 1.376, 
de 1974, que instituiu o FINOR, poderá ir buscar os re
cursos que, juntos. com os próprios, darão ao Piauí esta 
reivindicação que ê fundarriental para 'o seu desenvolvi
mento: uma refinaria em terras piauienses. 

O Sr: Cid Samp&io- Permite V. Ex. i um aparte? 

O SR. HELV[DIO NUNES- Concedo o aparte ao 
_ _:_~~~nte Senador Cid Sampaio. 

O Sr. Cid Sampaio -Ilustre Senador Helvídio Nunes, 
a PETROBRÁS tem uma capacidade ociosa de refi
nação. Podemos refinar muito mais, hoje, do Que consu
mimos. Durante muitos anOs a -PETROBRÃS fez" inves
timentos em refinaçãO sem investir em pesquisa. Hoje, 
quando a situação do petróleo no mundo assume o as

_pecto de crise, quando o gasto de energia no passado 
correspondia ao gasto equivalente de um barril de pe
tróleo para retirar 40 barris, des.ceu para 20, e hoje, no 
mundo, a média é de 6 barris. Portanto, o petróleo cada 
vez consome mais energia para ser retirado, quando to
dos os órgãos técn"icos do mundo prevêem o esgotamen
tO provãvel da reserva mundial de petróleo na terceira 
década do próximo século. O Brasil, que se iniciou num 
processo de subStituição de combustível, escolhendo o 
álcool p-ara fazer essa substituiçãO, encontrou um grande 
óbice - a PETROBRÃS - que para manter suas refi
nariás em pléna carga criou todaS as dificuldades, a pon
to de o Brasil, hoje, ainda não ter estudado um protótipo 
em motor pesado, para substituir os motores a diesel no,s 
ônibus e nos caminhões. Hoje, no mundo, faz-se motor 
COm alfa tecnologia pãra qualquer combustível. No Bra-
sil, os estudos de motor pesado a álcool foram paralisa
dos, em função de jog-o de interesses dfmtro -do próprio 
gOVerno e a PETROBRÃS pretende dificultar a solução 
do álcool como combustível substitutivo. Agora, a PE
TROBRÁS, produzindo ou refinando aquém das neces 
sidades brasileiras, não se compreende, ni.esmo indo para 
o Nordeste, como se pretende, mas seria uma aberração 
económica com excesso· de capacidade de refinação, a 
PETMBRÃS ainda niontar uma destilaria, fosse essa 
destilaria em que Estado fosse. Era este o aparte que eu 
queria dar a V. Ex', ilustre Senador. 

O SR. HELVIDIO NUNES - Nobre Senador Cid 
Sampaio, o apai-te de V. Ex• foi muito valioso, embora 
muito pessimista, lançado em termos muito pessimistas, 
para a nossa Região. Tenho a impressão de que o nosso 
!'jordeste_p_ouco contribui_u ou praticamente em nada i!l
t1uiu para que as distorções que V. Ex• alega existirem, 
tenham sido praticadas. Por outro lado n(>s sabemos 
que, embora _a -~apacidade de refino seja s_uperior às ne
cessidãdeS, a PETROBRÃS subsidia o transporte, pois 
.que praticamente é o mesmo o preço dos derivados de 

_petróleo_ em todos os pontos do País._ Há um outro as~ 
- pecto também que não pode ser esquecido: é o aspecto 
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social da questão, a implantação de uma refinaría num 
ponto distante do Nordeste que traria benefícios diretos 
e colaterais inestimáveis. Daí, Sr. Senador, por que de
fendo -já é qt.ie -é propósito do Governo Federal im
plantar mais uma refinaria no Nordeste- que essa im
plantação, que essa instalação Seja em terras do Piauí. 

O Sr. Gd Sampaio- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. HELVIDIO NUNES- Com muito prazer. 

O Sr. Cid Sampaio- Senador Helvtdio Nunes, V. Ex• 
tem tOâa a razão. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O tempo de 
V. Ex' jã_ se esgotou. 

O SR. HELVII>IO NUNES- Mas V. Ex' hã de con
vir, que é ·uma hOnra para mim ouvir o Senador Cid 
Sampaio. 

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- V. Ex• dispõe 
de mais 3 minutos para encerrar seu pronunciamento, 
após o aparte do nobre Senador Cid Sampaio ... 

O SR. HELVIDIO NUNES- E ç aparte do Senador 
Virgmo Távora. · 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Vamos ver se 
V. Ex•s reduzem esses apartes para 3 minutos. 

O Sr. Cid Sampaio - Ilustre Senador, eu sou um 
grande batalhador pelo Nordeste, comecei a minha vida 
pública quase que em uma luta de corpo a corpo, mas a 
situação do Brasil não permite que nós continuemos a 
cometer crimes. O crime não é montar uma destilaria no 
Nordeste; outras Já deveriam ter sido montadas, o crime 

_ é montar mais uma. Nós temos excedentes; nós temos 
uma escassez de capital enorme; nós temos dependências 
externas, ainda, que nos colocam na posição de não po
dermos usar livremente a nossa soberania por causa des
sas dependências. Se o Governo pretende montar mais 
uma refinaria, está errado o Governo, se for montar que 
monte no Nor_deste, V. Ex• tem razão, mas montar ou
tra. quando nós temos capacidade ociosa; quando nós 
estamos refinan.çlp agora mais de 1 milhão e 200 mil bar
ris por dia e consumimos 900; quando não estamos usan
do ainda a plena capacidade das nossas destilarias, não 
se compreende como nessa hora o Governo procure in
vestir mais nesse setor. Na realidade o que está sendo fei
to é por uma política, é para incorporar a opinião públi
ca do Nordeste na defesa de alguma coisa que é insusten
tável, que é o Brasi] não procurar combustívds alternati
vos, porque nós criamos dentro do Brasil uma hoje mul
tinacional brasileira que como as outras multinacionais 
têm mais o seu interesse interno como empresa do que o 
interesse com. o Brasil como Pai.:;. Era esse o aparte que 
queria dar a V. Ex• 

O SR. HELVlDlO NUNES- Mais uma vez muito 
obrigado pela participação de V. Ex• 

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

O SR. HELVIDIO NUNES --Concedo o aparte ao 
nobre Senador Virgílio Távora. 

-o Sr. Virgílio Távora- Emínente Senador, até eStra
nho que justamente o vice--Líder da Oposição ê que de
fenda a estatal governamental, alvo, a nosso ver, de con
ceitos um pouco apressados do eminente Senador por 
Pernambuco, que tanto trabalhou pelo Nordeste, como 
somos o primeiro a reconhecer. Absolutamente S. Ex• 
está equivocado quanto à ação da PETROBRÁS. Sua 
ação não é essa monstruosãprova de egoismo que trans
parece das palavras de S. Ex.' Gostarfarilos neste momen
to, Senador Helvídio Nunes, justamente dar a sugestão 
de convocarmos S. Ex• o Sr. Ministro das Minas e Ener
gia para a comissão respectiva, para que o assunto dare
finaria do Nordeste fosse suficientemente explanado, 
porque hã realmente uma grande contradição entre o pa
recer dos órgãos técnicOs da PETROBRÁS, pugnado 
pela necessidade de fazer a implaótação-de outra refina
ria no Nordeste, jâ que na Região estã praticamente 
exaurida toda a capacidade de refino, e a de· S. Ex• que 
diz, como o Senad_or por Pernambuc_o, Senador Cid 
Sampaio, de que em havendo capacidade de refinO no 
País há outras obras prioritárias. A esse choque de opi
niões estatais nós poderíamos claramente opor àquilo 
que se chama, o diálogo franco, o debate, e ficaríamos 
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cientes de que realmente existe au não a decisão governa~ 
mental de instalar essa refirw.r~a. e por quê1 Depois pós 
discutiríamos, V. E-x• lutaria pelo Piauí, estamos certo de 
que o Senador Cid Sampaio iria butalhar por Pernambu~ 
co, e nós lutaríamos pelo Cearã. 

O SR. HELV(DIO NUNES- Muito obrigado pelos 
apartes de V. Ex', nobre Senador Cíd Sampaío e rtobre 
Senador Virgílio Távora. 

Infeltzmente o Presidente chama a atenção para o tér
mino do tempo, e rendo-me ao tempo apenas encerrando 
essas considerações, dizendo que as reivindicações para 
o Nordeste são sempre mais difíceis do que asputras rei
vindicações, mas sempre temos que lutar mais. Parece 
que nos impõem um sacrifíCio maior; parece que o Poder 
Central g_osta de nos fazer sofrer. 

Lembro-me que no princípio deste ano fiz desta tril~u
na um discurso, o primeiro que se produziu aqui no Se
nado, contra os desejos do Governo de repartir conosco 
a responsa~ilídade de garantir a sobrevivência de uma 
entidade no Sul do País, mediante a transferência de re
cursos da ordem de um trilhão de cruzeiros. Mais tarde 
infohnado pela diligente Imprensa, vim a saber que não 
se tratava apenas de um trilhã_o de cruzeiros, mas de um 
trilhão e_ 800 bilhões de cruzeiros. Hoje o que nós quere
mos, sabedores de que o Governo Federai p-retende _im
plantar uma refinaria-no -Nordeste, nós queremos pedir, 
queremos reivindicar, cm- nome do Estado que foi men_9S 
aquinhoado até hoje pelo Poder Central, que esta r_efina
ria seja instalada, seja ii'Ílplantada no Piauí~ não apenas 
para satisraÇão exClusiva do Piauí, mas para irradiar o 
progresso a toda aquela área nordestina. 

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

COMPARECEM,MAJS OS Sii,S. SENADORES: 

- Raimundo Parente - Alexandre Costa - Cid 
Sampaio - Guilherme Palmeira- Lomanto Júni()r
Luiz Viana- João Calrilon _:__ iosé lgnácio Ferreira~ 
Alfredo Campos - Benedito Ferreira - Carlos Chia-

relli - Octa vi o Cardo.So. 

O SR. PRESIO~NTE (José F;ragelli)- So-bre a mesa, _ 
projetas que vão ser lidos pelo Sr. lt>-Secretário~ 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 300, de 1985 

Dá nova. redilção ao art. 1 '~ da UI n~> 5. 782, de 6 de 
junho de 1972. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l'~ O art. l'~ da Lei n~> 5.782~'de 6 dej_uiiho de 

1972, passa a vigofar Com a seguinte redação: -

.. Art. 1~> Nas eleições para Governadõi-, Vice
Governador, Senador e respectivo suplente, Depu
tado Federal e Deputado Estadual, O"(;andidato de
verá ser filiado ao partido, na circunscrição em que 
concorrer, pelo prazo de 6 (seis) meses antes da data 
das eleições." 

Art. 2~' A presente lei entrará em vigor na data de,. 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Justificado 

Estamos em fase de tr~nsição, de u·m regime eleitoral e 
partidário rígido, em que era vigente o bipartidarismo, 
por outro cm que se amplia a liberdade de opção política 
dos eleitores e dos elel~os_. Seria prematuro impor a defi
nição individual por UJ'!l partido, num quadro partidário 
ainda índcfinido. A escolha, def1nitiva ou duradoura, de 
uma agremiação partidária, poderia_ ser _uma opção p~lo 
desconhecido, pondo em risco a própria consolidação da 
Democracia. 

Daí a propo!tta, que acarreta a transferência do prazo 
de filiação, que: se extingUiria em novembro do corrente 
ano, para maio de 1986, de quem pretenda candidatar-se 
às eleiçõ.es de novembro do próximo ano. 

Sala das Sessões, cm 7 de outubro de 1985~- od;clr 
Soares. 

LEGISLAÇÀO CITADA 
LEI N9 5.782 - DE 6 DE JUNHO DE 1972 

Fixa prazo para filiação partfdárbl, e dá outras 
providências: 

O Presidente da República: 

Faço saber que o Congresso Nacional decfeta e eu 
_ sandono a seguinte Lei: __ 

- AJL 1"' Nas eleiçQes para Gove-rnador, Vice
Govern:J.dor, Senador e respectivo suplente, Deputado 
Federal e Deputudo Estadual, o candi~ato dev_erá ser fi. 
tiado ao Partido, na circunscriçàO em que concorrer, 
pelO prazo de 12 (doze) meses antes da data das eleições. 
_. Art. 2<~ Nas eleições para Prefeito, Vice-Prefeito e 
Vereador, o candidato deverá ser filiado ito Partido, no 
Município em que concorrer, pelo prazo de 6 (seis) meses 
antcs_d~_ ~!:!ta c!a eleição. __ _ __ _ _ _ __ _ _ ____ _ 

Art. 3"' -Nas eleiçõlis munlcipais ase-realizarem em 
1972, o prazo previsto no artigo- aritefior fica redu~ido a 
3 (três) meses. -

Parágrafo único. Em se tratando de candidato de até 
21 (vinte e um) anos de tdade_,_~_prazo pr_evisto neste arti-
go será reduzido â metade.. - - -

ArL 4'1- t facUltada u filiaçãode_e\eitor perante O ire
tório Nacional de Partido ~olftico. 

~r~. 5'1- ~t~ lei_ entra err\_ v~go~ na da~a 4!! _s~ publi-
áiçüO, rc\;o"iadas as dls-pOsJÇO~_S em co-n_~~ltrio:- .-

Brasílía,_6 de_j~nho de 19_72; tSl'?_ da ln9-e_pendêncla e 
84~'> da República. 

llMIUO G. MÊDIC! 
Alfredo Buz3id 

(À Comissão de Constituição e Justiça.) 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 116, de 1985 

Altt:-ra a ResoluçãO n'l 93, de -1976; q"Ue dispõe 
~ _ ~bre op-'r_a~ões de crédito dos Estados e Municípios, 

liXã.-seUS limites e condições. 

O Senado Federal resolve; 
- Art. l'l O art. 2~> da IS._C.~91~ç~_!!?: 9,}._cjc;__l_976, passa 
a vTgõ"iafCõni 11_s seSUiiltes alterações:_ 

"Art. 2'~ •••••·""·~"'""~·~~-~,-. .,.....,.._.,·K.:-:o""-..~~~ ~ 
§" }9 -O pedido de autorização para as operações 

de crédito contratadas pelos Estados e M unicípíos 
com recursos provenientes do Fundo Nacional de 
Apoio ao Desenvolvimento Urbano (FNDU) e do 
Banco Nacional da Habitação (BNH) será submeti
do, pelo Presidente da República, à deliberação do 
Senado Federal, devidamente instruído com o pare
cer do Conselho Monetário Nacional. 

§ 2'? A~ operações de credito com recursos do 
o'-=--'--, Fiindo Q~ Apoio a<? Desenvolvímento_Social (F AS) 
--=:-~é~J~t_?_ 9.e pc_Jrmenorizado exame pela insti-
- tuiçãõTlnanceira quanto à capacidade de pagamen-

to do_ tomador, devendo esta remeter o pedido de 
autorizãção, acompanhado do estudo técnico
financeiro, ao Ministério da Fazenda, onde são dis
pensados quaisquer estudos ou exames adicionajs, 
exclusivamente para encaminhamento ao Presidente 
d~ ~epú_!)J}~._!l fi1p_ de q~e_seja submetido à delibe
raÇãõ do--senado Fideral. 
_ § "'J9 :A insl.ii~ição financeira gestora do Fundo 

de Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS) r<:mete
rá ao Banco Central do Brasil, até lO (dez) dias após 
a data do deferimento do empréstiino, cópia do· cOn
trato de crédito firmado com o Estado ou o M unicl
pio." 

Art. 2"' Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3<~ Revogam-se as diSposições em cotitrâriO. 

Justifica~ão 

Um -dos -prOPóSitõS mais -rel~vantes que embasam a 
instauração da Nova República e~ nosso País consiste 
pÍ'ecisamente na 'bu-sca da substituição da retótica que se
meia esperanças, sem concretizá-las, por ações efetivas e 
de longo alcance, especialmente no campo sociaL 

Esforços consideráveis vêm sendo feitos J?,essa díi'eção. 
Exel'l)plo notável ~itua-se na esfera das relações entre a 
União, os Estados e os Municípios. Enc!)ntram-se em 
pleno curso estudos -e discussões voltados para a alte-
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ração emergencial da assim chamada "discriminação 
cõl:tstituciOnal de rcnda.s", de molde a beneficiar Estados 
e Municípios. -Busca-se, assim, dar inicio à recuperação 
concreta do terreno perdido pelas Unidades da Pede
ração e pelos Municípios, no que tange à particípação no 
conjunto de recursos arrecadados em todo o País por 
meio da tributação. 

Simultaneamente, delineia-se nova repartição de atri
Puiçi)_e_s_ entre as_ entidades políticas que compõem a 
Nação. Ambos os moVimentos, tornados compromissos 
impostergáveis da ~o.._,a República,_,assumirão contor
nos de1initivos por ocasfão da Constituinte de 1987. 

As sucessivaS gestões referidas podem, em nosso en
tender, receber o auxílio de iniciativas outras, de comple
xidade bem inferior, mas de efeitos marcantes e imedia

_dos. J?emplo disso é a alteração preconizada pela preM 
~e!!_~e proposição. 

~negf!.velmente,. complexa e morosa é a redistribuição 
de encargos e recursos entre a União, os Estados e os 
Municípios. Incompreensível, entretanto, é que recursos 
definidos e disponíveis não alcancem seus destinatários 
nas Unidades da Federação, em face de entraves admi
nistrativos sanáveis ou de protelações injustilícadas. Tal 
é o ·que súcede com os recursos do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social -- FAS. 

Avaliação efetuada pela Secretaria de Planejarnento 
do Estado de ~ato Grosso do Sul detectou o seguinte 
quadro, no toca,nte às etapas índíspensáveís à contra
tação de empréstimos com recursos da F AS: Programas 
de J ustíça e Segurança: 31 etapas; Programas de Saúde: 
31 etapas; Programas de Educação: 26 etapas. Isto signi
fica, na prática, que mais de 20 órgãos1 quase todos no 
âmbito federal, opinam acerca das operações <?lll9-u_sa. 

Preocupado com a questão, o MinistrO da DesbUr_o
çratização, DePutado Paulo Lustosa, entregou-se à tare
fa de_ buscar solll_çÕes na_esfera_do Poder Executivo. Nes
Se sentidO, enCãminhou aos Secretários_ de Planejamento 
dos Estados,_ em 2 de maio de_I98S, nota que expressava 
o propósito de contribuir e de receber contribuições con
ducentes à afteração desse estado de coísas. Copiosa cor
respondência foi recebida de praticamente todos os Esta
dos, contendo -apoio e sugestões. 

-Igualmente, registram-se iniciativas decididas no âm
.Jlit_o __ ~a_ Secr~tarLa_ 9~ Pl;lnei~_ment-Q da Presidência da 

República e do Banco Central do Brasil, firmadas no 
mesmo propósito. 

No que diz respeito à Caixa Econômica Federal, ad
ministradora que é dos recursos do F AS, por inicíativa 
de seu presidente, Professor Marcos Freire, foi alterado 
radicalmente o sistema operacional referente à contra
tacão de empréstimos com recursos do FAS 

Dados__prõveníentes da própria Caixa destacam que, 
do número total de autorizações concedidas pelo Senado 
Federai nos anos de 1983 e 1984 (237 autorizações), mais 
de 93% referiam-se a processos que haviam sido remeti
dos ao Banco Central há mais de 1 ano. Informa, ainda, 
a Caixa Econômica que, em julho de 1985, dependiam de 
autorização- do Senado Federal exatos 122 processos . 
Vinte e sete.ddes haviam sido encaminhados ao Banco 
Central em 1985_; 74, em 1984; 21, em 1983 ou em anos 
anteriores, sendo que alguns destes haviam sido analisa~ 
dos pela Caixa em 1980. (Observe-se que, após análise 
pelo Banco .Central, os processos são submetidos _ao es~ 
crutínío do Conselho Monetário Nacional; ern seguida, 
seguem para a Presidência da Repúblicit; somente então 
são submetidos à apreciação do Senado Federal.) 
" Todavia, os esforços realizados pela Caixa Económica 

Federal tornaram expedida a passagem por apenas uma 
das 26 ou 31 etapas antes aludidas. Cabe_m aqui parênte
ses _para destacar que, jã no âmbito da Caixa, as propos
tas de fll;lanciamento são submetidas a rigoroso estudo 
de viabilidade econômico-finaneira. Sua aprcwação so
mente ocorre se demonstrada, pelo Estado ou M unicí
pio, efetiva capacidade de pagamento, sem que para tan
to seja necessária a supressão de outros investimentos 
igualmente prioritários para a comunidade. Ademais, in
dispensável à aprovação é apresentarem as receitas de 
ICM, FPE ou FPM margens suficientes para a vincu
lação etn garantia, junto aos bancos depositA~ios, das 
parcelas de desembolso previstas com a operação. 

Há de se assina!ar, portanto, que o objetivo expresso 
de conferir tratamento especial às operações do Fundo 
de Apoio ao De.senvolvimento Soclal(FAS) foi tornado 
quase inócuo em virtude da morosidade e rigor de sua 



Outubro de 1985 

apreciação, comparada com a tramitação das demais 
operações enquadradas abaixo dos limites estabelecidos 
para a dívida intralimite dos Estados e Municípios. 

Por isso, de todo o País tem chegado a esta Casa o cla
mor pela adaptação das normas em tela à prioridade e à 
urgência que as aplicações no setor social devem possuir. 
Todos os Governadores da Região Nordeste, reunidos 
no Conselho De~iberativo- da SUDENEemjulho último, 
aprovaram mamfestação no seritü;lo de que sejam altera
das as normas vigentes com respeito ao FAS. Alguns tre
chos são de transcrição obrigatória: 

"Atravês do FAS, os GoveriiOS--Esfaa-uais têm 
conseguido mobilizar recursos para o atendimento 
de ações básicas de saúde e saneamento, educação 
rural, segurança pública e outros setores de elevado 
alcance socia~. Contudo.!_ as _v_!lntagens deste prograM 
ma de financiamento não têm sido alcançadas, em 
virtude da existência de atos normativos e regulaM 
mentares que têm, unicamente, desgastado as admiM 
nistrações públicas estaduais._ Sãõ Itormas que não 
têm sofrido atualizações e qui:, hoje, apenas causam 
transtornos, pela sua longa e desnecessâria tramiM 
tação nas diversas instituições envolvidas na anãlise 
de operações de crédito ( ... ) 

RessalteMse que esses processos, muitas vezes iniM 
ciados em uma administração estadUal, têm a sUa 
conclusão em outra administração, que possui um 
novo programa de governo, recusando firmar aqueM 
la operação de empréstimo que ele não concedeu e 
que não se insere em suas prioridades, resultando 
por conseguinte, em total perda d_e tempo e ônus ad~ 
ministrativo dos órgãos -da administração federal. 
( ... ) 

Assim, solicitamos ao Excelentíssimo SeD.hOr 
Presidente da República que sejam implementadas 
ações urgentes visando a tornar o Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social um mecanismo ágil de 
at~dimento das necessidades sociais, :Pelo que su
genmos: 

I - revisão da legislação atinente às operações 
de crédito, no âmbito do Programa FAS (ResoM 
luções n"'s 62 e 93, do Senado Federal, Resoluções 
n"'s 346, 397 e 818 do Ba_nçQ Central do Brasil e DeM 
creto n' 85.471, de 10-12-80); 

2- que seja creditada à Caixa Econômica Fede
ral toda a responsabilidade pela análise das proposM 
tas de financiamento, sob os aspectos de sua rele
vância social e _da capacidade de endividamento do 
Governo Estadual/Municipal; diminuir-se o núme
ro de instituições federais dando pareceres; 

3- o fortalecimento dos programas, incluindoM 
se a adoção de mecanismos operacionais ágeis e 
simplificados, pois sendo a prioridade do Presidente 
da República o .. social", o FAS deverá ser um dos 
instrumentos principais de sua ação, dispondo, ho
je, este programa, de disponibilidade de recursos, 
até o final do ano, da ordem de Cr$ I trilhão, que 
não c9nseguem ser aplicados dado as atuais exigên
cias." 

Os ju-stos reclamos dos Governadores nordestinos, as 
mâ.nifestações recebidas dos demais Estados e as iniciati
vas que o Poder Executivo vem tomando com relação à 
matéria não poderão lograr êxito sem que esta Casa ofe

. reça sua contribuição. Pôr um termo definitivo às delon
gas no processamento_ dos empréstimos com recursos do 
F AS é tarefa cuja efetividade depende do Senado Fede
ral, nos termos do preceituado na Constituição Federal. 

A alteração preconizada na Resolução n9 93, de 1976, 
tornará efetivo o tratãmento especial que esta Casa dese
jou dar aos Recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social (FAS), quando da aprovação do referido 
diploma legal, pois, ao definir tais opúãções c_omo não 
sujeitas aos limites estabelecidos para Estados e Municí
pios, dada a situação de penúria financeira em que os 
mesmos se encontram, possibilitará que eles possam im
plementar os seus Programas de Trabalho na área social 
sem prejufzo de outras atividades bãsicas e necessárias: 
definidas no âmbito da Resolução n9 62/75, também do 
Senado Federal, com a rapidez que o setor social está a 
exigir. 

Por conseguinte, no momento em que a submetemOs à 
elevada consideração de nossos pares nesta Casa, o faze-
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mos na certeza de que os interesses legítimos e as necessi
dades urgentes dos nossos Estados serão devidamente le
vados em conta na apreciação da matéria. Assim fazen
do, daremos passo"s relevantes tia direção do ideal alta
neiro da melh_o_ria das condições de vida da sofrida popu
lação brasileira. 

Sala das SesSOes, 1 de outubro de 1985.- Cid Sam
paio 

(À-s ComissõeS ·de Constituíção e Justiça, de Mu
. nidpios e d'! Economia.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) --Os projetos 
que acabam de ser lidos serão publicados e remetidos ãs 
comissões competentes. 

Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida pelo Sr. 1~'
Secretário. 

1! lida a seguinte 

COMUNICAÇÃO 

Em 7 de outubro de 1985 
Senhor Presidente: 
Tenho a honra de comunicar a V. Ex• que me ausenta

rci -do P.:~.ís a partir de 9 do corrente mês, a fim de, no de
sempenho de missão com que me distínguiu o Senado, 
participar da delegação brasileira à Assembléia Extraor· 
dinária do Parlamento Latino-Americano, a realizar-se 
em Punta dei Leste, de 10 a 13 do corrente mês. 

Atenciosas saudações, Nelson Carneiro. 

O SR. PRESJDENTE (José Fragelli)- A Presidência 
fica ciente. 

- - O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está finda a 
Hora do Expediente. 

PassaMse à 

ORDEM DO DIA 
Sobre a_ mesa. requerimento que vai ser lido pelo Sr. 

19-SecretáriO~~ -

Ê lido o seguinte 
REQUERIMENTO No 395, DE 1985 

Nos termos do art. 198, alínea d, do Regimento InterM 
no, requeirõ inversão- da Ordem do Dia, a fim de que a 
matéria constante do itein n"' l seja submetida ao Ple-
nário em ll9lugar. 

Sala das Comissões, em 7 de outubro de 1985.- Hélio 
Gueiros - Carlos Chiarelli. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em votação o 
requerimento. 

Os Senhores Senadores que o aprovam queiram perM 
manecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Sr. Presidente, peço 
verificação de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Será feita a 
verificação solicitada pelo nobre Senador Alexandre 
Costa. 

A Pres-idência vat-suspender a sessão por 10 minutos, 
acionando as campainhas para chamada dos Srs. SeriaM 
dores a Plenário. 

Está suspensa a sessão. 
(Suspensa às 15 horas e 50 minutos, a sessão éreaM 

berta às i~ horas e _54 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Estaâ reaberM 
ta a Sessão. 
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O Sr. Alexandre Costa- Sr. Presidente, peço a J: ala-
v r a pela <:'r~em! . 

O SR. PI!ESIDÉNTE (José Fragelli)- Conceçlo_a 
palavra ao nobre Senador Alexandre Costa. 

O SR. ALEXANDRE COSTA ( -MA. Pela 
or-dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs_. 
Senadores:--

Não tinha eu conhecimento do acordo de Lideranças 
que havia sido feito. R.c;queri a verificação de votação suM 
pondo que o ilustre Senador Itamar Franco não estivesse 
presente à Casa. Dessa forma, solicito seja tornado sem 
efeito o meu pedido de verificação. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- V. Ex• será 
atendido. 

Item 2: 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n"' 41, de 1985 (n9 4.976/85, na Casa ori
gem), de iniciativa do Senhor Presidente da Re
pública, que altera a estrutura da categoria funcio
nal de Geógrafo, do Grupo-Outras Atividades de 
Nível Superior, e dá outras _providências, tendo 

PARECERES FAVORAVEIS, sob n's 618 e 
619, de 1985, das Comissões: 

-de Serviço Público Civil; e 
......;. de Finanças. 

Em._ votação o projeto em turno único. 
Os Ses. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto irá à sanção. 

f: o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA 
No 41, DE 1985 

(N"' 4.976/85, na Casa de origem) 
De iniciativa do Senhor Presidente da República 

Altera a estrutura da Categoli!l FuncloDal de Geó
grafo- dO Grupo--Outras Atividades de Nível Superior, 
e dá outras providências. 

O Congresso_ Nacional decreta: 
Art. 1 'i' A Categoria Funcional de Geógrafo, código 

NS-919 ou LT-NS-919, do Grupo-Outras Ativtdades de 
Nível Superior, a que se refere a Lei n"' 5.645, de 10 de se
tembro de 1970, fica alterada na forma constante do ane
xo desta lei. 

Parágrafo único. O preenchimento dos cãr&os e emM 
pregos da classe especial e das intermediárias da Catego
ria Funcional de Geógrafo far-se-á mediante progressão 
funcional ou outras formas regulares de provirpento. 

Art. 2"' Os servidores atualmente posicionados nas 
referências NS-1 e NS-2 ficam automaticamente locali
zados na referência NSM3, inicial da classe A. 

Art. 31' Os se_rvidores alcançados pelo disposto nesta 
lei serão situados nas novas classes da categoria funcio
nal, mantidas as atuais referências de salário, ressalvada 
a hipótese do seu art. 29. 

Art. 4"' A nova estrutura das classes da Categoria 
Funcional de Geógrafo não prejudicará a tramitação e a 
solução de pedidos de transferência e movimentação de 
servidores, apresentados até a data da vigência desta lei. 

Art. 5"' A despesa com a execução desta lei correrá à 
conta das dotações próprias do Orçamento da União e 
das autarquias federais. 

Art. 6"' __ Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação, inclusive quanto a seus efeitos financeiros. 

Art. 71' Revogam-se as disposições em contrário. 

(Art. J'i' da Lei n9 
ANEXO 

de 
198 ) 

de de 

GrupO 

Outras atividades 

de Nível Superior 
(NS-900 ou 

-LT-NS-900 

Categoria 
Funcional 

·C6digo Íte.Í'erências de VencimentO 

ou Salário por Classe 

e) .......... ·-····· ······.-.~:-:-·-··-:-····•""···c····-""··········•:·" 
Geógrafo NS-919ouLT

NS-9!9 

Classe Especial - NS-22 a 25 

Classe C -NS-l7a21 
Classe B -N5-l2a 16 

Classe A -NS-3all 



• 
3880 Terça-feira 8 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Outubroll_e 1'985 

O SR- PRESIDENTE (José Fragelli) - Item 3: 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n~> 56~-de 1985 (nl' 4.975/85, na Casa de ori· 
gem), de iniciativa do Senhor Presidente da Re.
pública, que altera a estrutura da categoria funcio
nal de Sociólogo, do Grupo-Outras Atividades de 
Nível Superior, e dá outras providências, tendo 

PARÉCERES FAVORÁVEIS, sob n's 6I6 e 
617, de 1985, das ComisSõeS: 

-de Serviço Público Civil; e 

- de Finanças. 

Em votação o Projeto em turno único. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pa_u_sa.)_ 

Grupo 

Outras Atividades 

de Nível Superior 

(NS-900 

LT-NS-900) 

O SR_._ e.RESIDENTE __ (José_Frag_elli)- Item 4 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n"'_61, de 1985 (nl' 4.985/85, na Casa·de ori
gem), de iniclãtiva do Senhor Presidente _da Re
pública, que lixa os valores de retribuiÇão das cate
gorias funcionais de Zootecnista e Terapeuta Ocu
pacional, do Grupo-Outras Atividades de Nível Su
perior a que se refere_ a Lei n~ 6..5.50, de5 de julho de 
1978, e dá outras providências, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS sob n's 701 e702, 
de 1985, das Comissões: 

-de Serviço Público CivO; e 
- de Finanças. 

Em vofação o projeto. 

ou 

Os _Srs._ Senad_ores que o aprovam queiram permanecer -
sentados. (Pau_sa.) 

Aprovado. 

O projeto irá à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

Gru_po 

Aprovado. 
O Projeto irá à sanção. 

tO seguinte o Projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nl' 56, DE 1985 

de Nível Superior, a que se refere a Lei n'~ 5.645, de 10 de 
dezembro de 1970, fica alterada na forma constante do 
anexo desta lei. 

Parágrafo único. __ O preenchimento dos Cargo~ e em
pregos da cl<lsse especial e das intermediârias da Catego
ria Funcional de Sociólogo far-se-â mediante progressão 
funcional ou outras formas regulares de provimento. 

(N~ ~.97Sf.85, na Casa de origem) Art. 2~ A nova estrutura da classe ~e Ç~tegoria 
Qe in.içi<!.tíva do_Sr. Presidente çla Rep_ública Funcional de Sociólogo não prejudicará a tramitaÇão e a 

solução de pedidO de transferência ou movimentação 9e 
Al~ra ~-Estrutura da Categoria Funcional de So~ servidores apresentados até a data da vigência desta le1. 

ciólogo, do Grupo-Outras Athldades de Nível Supe- Art. 31' ___ A despesa com a execução desta lei correrá à 
rior, e dá outra!? providências. conta das dotações próprias do Orçamento da .União e 

. das autarquias federaís. -
_9-ço_n_g~-~q,-_Na_cJOn~- _fi_e_creta: __ '-c-"-~---"-'--~-~-=-=:=---- ___ A:rt. 41' Esta lei entra em vigor na d_ata de sua publi-

Art. li' A Cafegoria Funcional de Sociólogo, Códi
- go N8-929 ou LT-N.$_-929, do Grupo-Outras Atividades_ 

ANEXO 

(Art. )I' da Lei nl' , de de de I98 ) 

cação~ __ _ 
Art. 5? ___ Revpga!'Jl·Se as di~posições em contrário. 

Categoria C&Ugo Referências de vencimento 

funcional ou salário por dasse 

h) Sociólogo 

NS-929 ou 

LT-NS-929 

Especial- NS-20 a NS-25 

ClasseB- NS-l2a NS-19 
Classe A- NS- I a NS-11 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
. -- - No;o 61, DE 1985-

(N"' 4.985/85, na Casa de origem) 

De iniéíatiVa do Sr. Presidente da República 

Fi~~: os ~~~"oos de-~~tlfbuiÇi~-d~ Caíegorlft!i Thn-
cionais de Zootecnlsta e Terapeuta Ocupacional, do 
Grupo-Outras Atividades de Nivel Superior a que se 
refere- a Lei no;> 6.550, de S de julho de 1978, e dá ou
tras providências. 

0-COOgfeSsõ Nacional decreta: 

Art. !9 Ãs classes integrantes das Categorias Fun
cionais de Zootecnista e Terapeuta Ocupaciaflãl, incluí
das no Grupo-Outras Atividades de Nível Superior, de
sigr)adast respe-Ctivfün.-ente, jielos códigos LT-NS-535_ e 
LT :NS-536, correspondem às referências de salário por 
classe. estabelecidas no anexo desta lei. 
·· Ai'L .21' O ingresso nas ~ategofias.funcionais refei-i
das no artigo anterior far-se-á na referência inicial da 
c~asse A mediante c_onc:urso público de provas no regime 
da legislã(;ão tral:iãrhlSia, Õbservadas as normas legais e 

ANEXO 

(Art. 1"' da Lei n~ , de de de 198 ) 

regu!arn~ntar~ pertinentes exig"indo-se dos candidatos 
no ato da inscrição, em cada caso, o correspondente di
ploma ou certificado de curso de nível superior de Zoo
tecnis~a ou de Terapeuta Ocupacional ou habilitação le
gal equiValente e o registro nos Conselhos Regioanis res-
pectivas. __ _ 

Art. 3<? Os iriteSralltis das Categorias Funcionais de 
Zootecnista e Terapeuta Ocupacional ficarão sujeitos à 
prestação mínima de 40 _(quarenta) horas semanais de 
trabalho. 

Art. 41' Poderâ haver ascensão para as categorias 
funcionais constantes neSta leí de ocupantes de outras 
categorias da sistemâtica de classificação de cargos de 
que trata a Lei n"' 6.550, de 5 de julho de 1978, observado 
o disposto na regulamentação específica, desde que pos
suam as qualificações exigidas para os seus provimentos. 

Art. 51' A-despesa decorrente da aplicação desta lei 
correrá à conta das dotações próprias dos Territórios Fe
derais do Amapá e de Roraima e do então Território Fe
deral de Rondônia. 

Art. 6"' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 7" Revogam-se as disposições em contrário. 

Categoria Código Referências de Vencimento 

Funcional ou Salários por Classe 

Outras AtivídadesZootecnista LT-NS-535 Classe Especial - NS-22 a 25 

de Nível SuperíorTerapeuta LT-NS-536 Classe c NS-I7a21 

(LT-NS-500) Ocupacional Classe B -NS-12-a 16 

Classe A - NS-05a II 
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- ltem 5: 

Votação, em turno único, do Projeto de Reso
lução nO? 100, de 1985 (apresentado pela Comissão 
de Economia como conclusão de seu Parecer n~' 680, 
de 1985). que autoriza a Prefeitura Municipal de Jo
viânia (GO), a elevar em Cr$ 33.712.590 (trinta e 
três milhões, setecentos e doze mil, quinhentos e no
venta cruzeiros) o montante de sua dívida consoli
dada, tendo 

PARECERES, sob n~>s 681 e 682, de 1985, das Cernis-
sões: 

-de Constituição e Justita, pela constitucionali
dade e juridiCidade; e 

-de Municípios, favorável. 
Em votação o projeto em termo único. . 
Os Sri Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projetO- ífâ à Comissão de Redação: 

É o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 100, DE 1985 

Autoriza a Prefeitura Municipal de J oviânia ( GO) 
a elevar em Cr$ 33.712.590 (trinta e três mflhões, se
tecentos e doze mil, quinhentos e nolenta cruzeiros) o 
montante de sua dílida consolidada interna. 

O Senado Federal resolvce: 
Art. lq h a Piefeitura Municipal de Joviãnia Estado 

de Goiás, nos termos do art. 2'?, da Resolução nq 93, ·de 
II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a 
elevar o montante de sua dívida consolidad!:!JnJerna em 
CrS 33.712.590 (trinta e três milhões, setecentos e doze 
mil, quinhentos e noventa cruzeiros) correspondente a 
2.543,45 ORTN, considerado o valor nominal da O_RTN 
de Cr$ 13.254,67 vigente em julho de 1984, a fim de que 
possa contratar uma operação de crédito de igual valor 
junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de 
gestora do Fundo d_e Apoio ao" Desenvolvimento Social 
- FAS, destinado à aquisiÇão de caminhão para coleta 
de lixo no Município, obedecidas as Condições admitidas 
pelo Banco Centrai do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2q Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragellí) -Item 6: 

Votação, em turno único, do Projeto de _Reso
lução nq 101, de 1985 (apresentado pela Comissão 
de Economia como conclusão de seu Parecer nq 683, 
de 1985), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Aurora do Norte (GO), a elevar em CrS 141.371.509 
(cento e quarenta e um milhões, trezentos e setenta e 
um mil, quinhentos e nove cruzeiros), o montante 
de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 684 e 685, de 1985, das 
Comissões: . __ _ 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade e juridicidade; e_ 

-de Municípios, favorãvel. 

Em votação o projeto. 

O Sr. Murilo Badaró- Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Mudlo Badaró para encami
nhar a votação. 

O SR. MURILO BADARÚ (PDS- MG. Para enca
minhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

A Bancada do PDS vota fã.voravelmente ao Proje_to de 
Resolução n"' 101 que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Aurora do Norte no Estado de Goiãs a elevar o montan
te de sua _dívida consolidada. E quero aproveitar esta 
oportunidade, Sr. Presidente, para opor reparos ao com
portamento do PMDB com relação à Reforma Tribu
târia, objeto de tão acesas e emocionantes disc_ussões ve
rificadas no_ plenãrio desta Casa, il.o" plenãrio da Câmara 
e pelos corredores do Congresso Nacional na última se
mana. O Senador Lomanto Júnior, eminente compa
nheiro de Bancada e ilustre membro desta Casa, que é, 
sem dúvida nenhuma e sem qualquer favor, um dos mais 
esclarecidos especialistas sobre o problema municipalista 
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brasileiro, eis que S. Ex• fez de sua vida pública uma per
manente bandeira de defesa do município brasileiro. na 
última sexta-feira jã colocou aqui as razões superiores 
que condenaram aquele malsinado acordo feito, que estâ 
muitõ distante de representar os verdadeiros anseios e as 
legítimas aspirações do municipalismo brasileiro. 

O Senador Lomanto Júnior, no momento em que se 
acordava com as lideranças municipalistas um pacto 
que, a final, foi rejeitado pelo Poder Executivo, o chama
va-atenção para a circunstância de que a reforma votada 
no ano passado _ _p_elo Congresso, dando apoiaf!lento à 
E"menda do Senador Passos Pôrto, legíti:ffio representan
te do PDS de Sergipe eia, em te-rmos de benefícios às mu
nicipalidades brasileiras, muito superior àquilo que se 

-=tentava votar n_a semana que passou. E o que é mais grª
Ve, Sr. Presidente, é que tudo soou como uma mistifi
cação. Temendo-se a justa e legítima-pressão das lide
ranças municipais do Brasil aqui reunidas, encontrou-se 
uma fói"rilillã e uriia solução de compromisso que estava 
muito longím]Ua, müito distante de atender aos verda
deiros reclamos e às necessidades dos municípios brasi
leiros_._ 

Este acordo, Sr. Presidente, foi rejeitado, o que deixou 
as lideranças do PMDB numa situação de extremo des
conforto. E quando convocado a dar a sua palavra àque
les entendimentos para que se cessassem as dificuldades 
que se apresentavam para todos nós, o PDS renovou, 
por decisão da sua Bancada, o apoio à Emenda Airton 
Sandoyal, bem como de quantas proposições tireni como 
esCopo atender as carentes municipalidades brasileiras, 
que continuam a braços com sérias difiCuldades, pela fal
ta de recursos que não são suficientes para proverem as 
nece~dades da1> ai:l1;11inistrações locais. Participamos do 
final dos entendimentos, para permitir que a Emenda 
fosse tirada da Ordem do Dia, mas estamos manifestan
do o nosso ponto de vista e o nosso desacordo pois que, 
conforme acentuou o nobre Senador Lomanto Júnior, o 
-acordo ciue-Se--fez .Oaquela tarde, que acãbou sendo recu
sado pelo Palácio do Planalto, está muito aquém daquilo 
que, de fato, torna-se necessário e indispensãvel aos mu
nicípios brasileiros. 

O PQS_quer firmar a su.i"posição atritvés da sua Lide
rança, como delibáàção da sua Bancada, o seu apoio à 
Emenda Airton Sandoval, certamente melhorada e pela 
in(eJ.ifiência de qiiã.ntOs, nesta Casa, fazem do município 
uma grande bandeira de luta em favor de um verdadeiro 
Federalismo brasileiro, em favor dOS-mtiiliC:ípios br-asilei
ros .que Oão p-odem continuar, Sr. Presidente, nessa si
tuaÇão". 

E o PMDB, que acenou com promessas, com palavras 
a esses municípios de que faria a refOrma tributária, estã 
no dever de colocar um ponto final a esta novela intermi
riável, Que nada acrescenta à vida dos municípios brasi
leiros, mas que acrescenta muitõ à descrença dos municf
pios, que não mais estão dispostos a ver postergados e 
procrastinados os seus verdadeiros interesses. 

Muito_ Obfigado. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Votação do 
projeto, em turno único. 

Os Srs~ Sena,dores que -o aprovam queiram permanecer 
sciitados. (Pausa.) 

Aprovado, o projeto irâ à Comissão de Redação. 

É -o seguinte o projetO aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
Nq 101, de 1985 

Autoriza ã -Prefeitura Munic-ipal de Âuroi-a- do 
Norte (GO) a elevar em Cr$ 141.371.509 (cento e 
quarenta e um milhões, trezentos e setenta e um mil, 
quinhentos e nove cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada interna. 

- O Senado Federil resolve: 
A-rt. }9 -b a Pr~feiturá-Municipal de Aurorã dO Nor

te, Estado de Goiãs, nos termos do art. 29 da Resolução 
nq 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, a_u_~ 
toriz..~da a.J::levªr_o mo.ntante de s!,la dívid~ col;J.solidada 
interna em Cr$ 141.371.509 _(cento e_quarenta e um mi
lhões, trezentos e_ s_etenta e um mil, quinhentos e nove 
cruzeiros) ·correspondente a 9.669,80 ORTN, considera
do_ o valor noininal da ORTN de Cr$ 14.619,90 vigente 
em agost? de 1984, a fim de que possa contratar uma 
operação de crédito de igual valor, junto à Caixa Econô-
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mica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Dt:senvolvimt:nt-0 Social- FAS, destinado à 
implantação de meios-fios e sarjetas no Município, obe
decidas as Condições admitidas pelo Banco Central do 
Brasil, no respectiva· processo. 

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

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Item 7: 

Votação, em turno único, do Projeto de Reso
lução n9 102, de 1985 (apresentado pela Comissão 
de E:conomia comO c_oncluSã_o de seu Parecer n' 686, 
de 1985), que autoriza a Prefeitura Municipal de Pi
racicaba (SP) a elevar em Cr$ 10.720.200.00 (dez bi
lhões, setecentos e vinte milhões, duzentos mil cru
zeiros) o montant~ de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n9s 687 e 688, de 1985, das 
Comissões: 

- de Constitui~ão e J usti~a, pela constitucionali
dade e juridicidade; e 

- de Municípios, ~avorãvel. 
Votação do projeto em turno único. (Pausa.) 

O Sr. Lomanto Júnior- Peço a palavra, Sr. Presiden
te, para encaminhar a votação. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Lomanto Jú-

O SR. LO MANTO JÚNIOR (PDS- BA. Para enca
minhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

O nobre Senador Murilo Badaró hã pouco, quando da 
votação do Projeto de Resolução que autorizava a Pre
feitura Municipal de Aurora do Norte, em Goiâs, a ele
var em Cr$141.371.509, o montante de sua dívida conso
lidada, citou a nossa posição. E eu diria mesmo, Sr. Pre
sidente, que esta é umã.- sítuação que está envolvendo o 
Brasil inteiro, todos os segmentos brasileiros; não só os 
municfpios, como as entidades que atuam dentro da cir
cunscrição municipal, os clubes de serviços, etc. Hã um 
movimento generalizado que jã vem de hã muito tempo. 
Com a Emenda Passos Pôrto, que foi uma vitória do 
nosso Partido, e com a própria aquiescência do Governo 
de então, os municípios-tiveram um-pequeno alívio e di
ri_a mesmo que rn_uig>_pçquenq, ~m face c_l._a circunstância 
de pobreza_que se encontram- pauta de hoje é o retrato 
desta pobreza. A pauta de hoje, envolvendo uma série de 
municípios, desde os pequeninos como Joviânia, como 
Aurorn do Norte, até municípios de expressão como Pi
racicaba, em São Paulo, Lages, em Santa Catarina e 
Araras, em São Paulo. 

Vejam os Srs. de que hã uma necessidade. Achei quase 
qUe uma espécie de amnésia o que ocorreu na semana 
passada, porque é um compromisso do Brasil inteiro, do 
PMDB, do PFL e de nós; hã um compromisso da Nação 
com os municlpios,- que- vêm enfrentando dificuldades 
seríssimas. Há municfpíciS que não têm mais recursos 
nem para manter os seus serviços essenciais, como o pa
gamento do seu funcionalismo. 

Ora, a célula municipal, o administrador municipal é o 
que vive mais em cantata com a população, ê: o que sente 
mais vivãS as aspirações populares e é o que tem mais 
obrigações e, por incrível que pareça, mais encargos. En
tão, achei que a coisa foi tratada muito como algo de so
menos importâficia, quando esta é a coisa mais impor
tante que os homens que faziam oposição no passado e 
nós, que do Governo no passado, somos hoje da Opo
sição, estamos todos acordes em que hã necessidade ur
gente de uma reforma tributária. Talvez seja a providên
cia maio"r tecfamada pelo País, depois do atendimento de 
vârias providências no que tange aos aspectos. físiCos, aos 
aspectos _econômicos e sociais. 

Srs. Senadores-, a situação dos municfpios continua 
difícil, terrivelmente difíciL Nós estamos fazendo remen
do. De quando em quando fazemos uma pequenina re· 
forma em dose homeopática para, não digo atender as 
aflições dos administrã.doies municipais, mas para pro
curar de certa maneira enganar, ou melhor, oferecer as
sim, um bombom a _quem realmente necessita de al~en
tação e_ não de um simples bombom. 

Sr. Presidente, a Emenda Airton _Sandoval é uma 
emenda realmente corajosa. Ela foi estudada, calculada; 
ela é uma emenda que tem aspectos de reforma, não digo, 
definitiva, porque não define, não atribui os encargos e 
as competêricias, que são, sem dúvida alguma, necessida-
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des imperativas, mas atende no que tange à transferência 
de recursos mais expressivos pai'a 6s orçamentos munici
pais. 

Segundo o cãlculo, a Emenda Airton Sandoval assegu
rava a tranSferência, a partir de 1986, de 57 trilhões de 
cruzeiros, que é o que os Municípios necessitam. Se veri
ficarmos o descalabro desses últimos tempos, no que 
tange à economia brasileira, veremos que deixamos na 
mão da União a concentração de todos os recursos. A 
União é quem leva a parte do .. leão", ou melhor, leva 
todo o Orçamento e o dinheiro no bolso, o dinheiro na_ 
mão dã vontade de gastar. Assim a União endividou-se a 
ponto de nos encontrarmos em dificuldades. 1:. preciso, 
então, definir oS recursos e as coinpetências naS trêS esfe-
ras de Governo. __ 

Sr. Presidente, com a velha experiência de administra
dor municipal, que fui durante oito anos, e de legislador 
municipal, que fui durante quatro anos, posso afirmar 
que a administração municipal & a que constrói com 
mais economia. Está me ouvindo ali o ex-Prefeito Nival
do Machado, que sabe que estou afirmando aqui uma 
verdade insofismável e indesmentív_el. 

Sr. Presidente e Srs. senadores, a Emenda Airton San
doval já poderia assegurar recursos suficientes e substan
ciais para os Municípios. 

O SR. PRESIDENTE (Jos~ Fragelli. Fazendo soar as 
campainhas.)- O tempo de V. Ex• está. esgotado. P_eço 
a V. Ex' que conclua o seu brilhante discurso. 

O SR. LOMANTO JÚNIOR - Sr. Presidente, vou 
obedecer as suas recomendações e vou encaminhar o se-
gundo projeto. 

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

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragel!i)- Em votação o 
projeto. ----

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
O projeto irá à Comissão de Redação. 

~ o seguinte -o projeto aprovado. 

PROJETO DE RESOLU~O N• 102, DE 198S 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Piraclcaba 
(SP) a elevar em CrS 10.720.200.000 (dez bilhões , 
setecentos e vinte milhões, duzentos mll cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada lntemL 

O Senado Federal resolve: 
Art. l'~> ta Prefeitura Municipal de Piracicaba (SP) 

nos termos do artigo 2"' da Resolução nt 93, de onze de 
outubro de mil novecentos e setenta e seis, do Senado 
Federal, autorizada a elevar em CrS 10.720.200.000 (dez 
bilhões, setecentos e vinte milhões, duzentos mil cruzei
ros), correspondente a 600.000 UPCs de Cr$17.867, vi
gente em outubro de 1984, o montante de sua dívida con
solidada interna, a fim de que possa contratar uma ope-. 
ração de crédito de igual valor junto ao Banco do Estado 
de São Paulo SjA, este na qualidade de agente financeiro 
do Banco Nacional da Habitação- Bt•.JH, destinado à 
execução de obras do Projeto CURA, no Município, 
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central 
do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2'~' Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Item 8: 

Votação em turno único, do Projeto de Resa: 
lução n"' 103, -de 1985 (apres'entado pela ComiSsão 
de Economia como conclusão de seu Parecer nt 689, 
de 1985), que autoriza a Prefeitura Municipal de La
ges (SC) a elevarem Cr$ 116.937.338_(cento edezes
seis milhões, novecentos e trinta e sete mil, trezentos 
e trinta e õífo crtiZCirõSfó montante de sua dívida 
consolidada, tendo ~ 

PARECERES, sob n•s 690 e 691, de 1985, das 
Comissões: 

- de Constituiçio e Justiça, pela constitucionali
dade e juridicidade; e 

-de Municípios, favorável. 

Votação do projeto eni" tur-rio úiiico.---

0 Sr. Lomanto Júnior - Sr. Presidente, peço a pã:la
. vra para encaminhar a votação. 

DIARJO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Lomanto Júnior, para enca
minhar a votação. 

O SR. LOMANTO JÚNIOR (PDS- BA. Para enca
minhar a. votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Já agora trata-se de um município de expressão, como 
é o Município de L.ages, em Santa Catarina. Veja que to
dos, desde o pequeno ao grande muriicípio,- é a Priléi
tura de São Paulo, de Belo Horizonte, de Salvador -
quepermane·nle-mente solicitam autorização para em
préstimo externo ou interno, comO OS que agora estamos 
votando. 

A Prefeitura de Lages é uma prefeitura relativamente 
rlcã; se levarmos em conta a pobreza, a miséria e a insig
nificância da participação dos municípios na renda na
cional. 

Este assunto não pode deixar de ser, Sr. Presidente, 
um assunto prioritário no Brasil, no momento. 

Não há desculpa, não há argumento, não hã nada que 
possa-convencer a Nação de que a União deva ficar com 
quase toda a arrecadação, os Estados com uma pequena 
parte e os municípios com quase nada. Tenho de cabeça 
aestaJística que o IBGE fez em 1980. Em 80, a União fi
cava com quase 80% de arrecadação, os Estados com 
20% e os Municípios com menos de 2%. Menos de2% da 
receüa tributária do País iam para os Municípios. E sem 
c_ons.iderar, Sr. Presidente; a grande arrecadação do País, 
que não ê o seu Orçamento Tributãrio. O grande poder 
do País estã representado através do próprio orçamento 
da Previdência ªoc!al, que não entra nesse cálculo e que, 
sem dúvida, é um polpudo orçamento, não considerando 
as companhia's de economia mista, Cujo dinheiro fica na 
mão do Governo e é por ele comandado, é por ele rCal
mente-áplicado. Sem considerarmos também os_orça
nielltos das companhias mistas e das estatais, que são 
muito maiores, extremamente maiores, e que dá um po
der muito mais fantástico à União do que mesmo o pró~ 
prio Orçamento Tributário, a própria Receita Tribu
tária. 

Sr. Presidente, nós criamos nesta Casa, como bem 
lembra aqui o Senador Murilo Badaró, a Comissão de 
Municípios, que deveria ser o fórum de debates, a trin
cheira de resistência para que o País sinta que o Municí
pio é, dentro do seu organismo, a sua célula. E não pode 
haver organismo são com células doentes, enfraquecidas 
e debilitadas. Os municípios estão às peitas da falência e 
não hâ nenhuma providência de ordem concreta. Não 
basta Sr. Presidente, pequenas mini-reformas, nãõ basta 
atribuir-se mais tantos por cento, é preciso estudar o 
problema. 

Eu vou apresentar um projeto na próxima semana, 
dentro ainda desta legislatura, atribuindo à Co_missão de 
Municípios e à Comissão de Finanças desta Casa. estu
dar uma reforma tributária, cientificamente estudada, 
para oferecer_ corno contribuição' aos con~tituintes na 
elaboração da próxima Constituição. t preciso que par
_ta aqui, do Senado, uma sugestão para fixar o percentual 
que deve ficar para a União, para os estados e para os 
municípios e que, também, se defina as competências de 
cada esfera. Não basta entregar os recursos, é preciso de
finir a competência de cada esfera de governo. Não é 
possível, por exemplo, que o ensino básico, o ensino pri
mãrlo, o ensinO do prinieiro grau; não fique sob a admi
nistração e a competência dos municípios e outros ser
viços típicamente locais, sejam administrados pelo Esta
do e até pela União. O Brasil não progredirá nunca, des
sa forma: 

Sr. Presidente, se nós pesquisarmos, a grande causa 
da perturbação do nosso desenvolvimento é ex.atamente 
a má distribuição das rendas públicas do País. O municí
pio é o construtor, e a União assegura a tranqUilidade e a 
segurança; o município realiza a obra porque sente din!
tamente o problema e administra com muito mais facili
dade. 

_ ~r~ President!=, ()_ assul'!t<!_ é de tal importância _que 
airianhã eu--estarei ãS 12:30-hõras em Feir:i de Santana~ 
Convocado pela Câmara Municipal? Não. Os clubes de 
serviços de Feira de Santana, a segunda maior cidade do 
meu.Estado, os Rotarys Clubs locais vão se reunir para~ 

- ouvir os _intei~a:áas·no assunto, os que seaedicaram ao 
ai.Su!l.ló"""'...:::, -e~ Uiôa"éStia -à parte, a rriinhá Vidã foi iriteira
mente consagrada a esta luta, a luta pelo fortalecimento 
da com unidade brasileira. Eu ouvi aqui comovido, certa 
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feita, do Senador Dirce~ Cardoso que, numa generosida~ 
de sem par, considerou-me o "Papa do Municipalismo", 
e eu disse a S. Ex• que qão passava de cura de aldeia, mas 
desses que lutam díuturnamente e não perdem a fé e a es
perança de alcançar os seus objetivos. 

Sr. Presidente, vou_ a Feira de Santana levar essa men
sagem, e veja que todo mundo, todos os clubes de ser
viços, toda a comunidade brasileira estã interessada no 
assunto. E para Brasília qm1se 2 mil prefeitos aqui vie
ram tentar um acordo com os homens mais responsáveis 
do Governo, com as figuras mais respeitáveis do Gover
no no Congresso e no outro dia, simploriamente ... aliás, 
era um acordo terrível, foi bom que esse acordo não se 
realizou, é o prato da couve para o dia de amanhã, e nós 
queremos, na alegoria admirável de Rui, plantar o carva

dho para abrigar as gerações futuras deste país, fortele
cendo os municípios, dando-lhes recursos para que eles 
possam realizar a grande tarefa de consolidar o desen
volvimento nacional. 

Sr. Presidente, se fosse realizado o acordo, ele não tra
ria aquela reforma que os municípios precisam;- talvez os 
prefeitos levados pela desilusão, ou melhor, pelo desejo 
de não retornar de mãos vazias apelaram para o prato de 
lentilha - abrindo um parênteses, eu queria dizer aos 
nobres Senadores que eu ainda não aprendi muito sobre 
a arte culinária, pois efetivam-eilte, durante esses 40 anos 
eu aprendi a fazer a culinária sofrida do Nordeste, a culi
nária sofrida dos municípios, e não tive ainda o privilé
gio de participar de culinária governamental palaciana, 
Q~ área feçlera_l esta eu ainda não çonsegui aprender. 

Continuo, Sr. Presidente, dizendo que o acordo que se 
quis fazer era danoso e, sem dúvida alguma, um engodo 
aos municípios. Acredito mesmo que os nossos Líderes 
não tivessem a intenção, mas como eles não estavam es-
tribados no apoio do Governo, aceitaram fazer um acor
do de oitiva, prejudicial aos interesses das comunidades. 

Ora, Sr. Presidente, a Emenda Sandoval calculava 57 
trilhàes e o acordo, pelos cálculos que fizeram, não ultra
passaria 5 trilhões de cruzeiros. Não é possível que se 
faça mais este remeildo, este engQdo, para se enganar, 
para se ludibriar a esfera mais importante do desenvolvi~ 
menta deste País, que é a esfera municipal. 

Eu faço um apelo aos nobres Líderes desta Casa, e o 
faço porque eles são muito mais municipalistas do que 
governistas, eles lutaram pelo fortalecimento dos mu
nicípios. Faço um apelo para que juntos elaboremos 
uma emenda que atenda aos anseios da nossa comunida
de, uma emenda que atribua recursos substanciais para a 
solução dos graves problemas dos municípios. ~ o apelo 
que faço a esses homens que estão no Poder e que asse-. 
guraram, nas praças públicas, que fariam, se chegassem. 
ao Poder, a reforma tributária, fortalecendo os Estados, 
fortalecendo os municípios e, conseqUentemente, dando 
configuração a esta mentira a esta desgraçada ficção jurí
dica que é a Federação brasileira. 

O SR. PRESIDENTE José Fragelli (Fazendo soar a 
campainha.)- solicito que V. Ex:• encerre o seu pronun
ciamento. 

~ O SR. LO MANTO JÚNIOR- Encerrando, Sr. Pre
sidente e Srs. Senadores, fica aqui o apelo, quando nós 
estamos encaminhando a votação de projetas de emprés
timos aos municípios, para que possamos atender aos re
clamos dos munícipes. Quem de V. Ex•s não nasceu num 
município? Ninguém se diz senão filho da cidade tal, do 
município tal. É realmente a configuração geográfica 
que falta muito mais alto aos nossos corações. 

O apelo que eu faço é aquele mesmo que fiz desde o 
dia em que cheguei a este Parlemento, no sentido de que 
uma reforma tributária é imperativa: ou a reforma tribu
tária ou este País jamais alcançará a plenitude do seu de
senvolvimento. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Votação do 
projeto, em turno único. 

Os Srs_. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pa.usa.) 

Aprovado. 

O projeto irá à Comissão de Redação; 
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E o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 103, DE 1985 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Lages (SC} a 
elevar em Cr$ 116.937.338 (cento e dezesseis milbões, 
novecentos e trinta e sete mil, trezentos e trinta e oito 
cruzeiros}, o montante de sua dívida consolidada in
terna. 

O Senado Federal resolve: 
Art. I~' t a Prefeitur.a Municipal de Lages, Estado 

de Santa Catarina, nos termos do art. 2~'.da Resolução n'~ _ 
93, de onze de outubro de mil novecentos e setenta e seis, 
do Senado Federal, autorizada à elevar o montante de 
sua dívida consolidada interna em CrS. 116.937.338 (cen-
to e dezesseis milhões, novecentos e trinta e sete mil, tre
zentos e trinta _e oito cruzeiros), corresporidente a 
8.882,35 ORTN, considerado o valox oom_inal_da QRIN 
de Cri 13.254,67, vigente em julho de mil novecentos e 
oitenta e quatro, intern<~, ~;~ fim de qU:e possa contnit.ãr 
uma operação de crédito de igual valor, junto à Caixa 
Econômica Federal, esta na qualidade_ de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, 
destinado à aquisição de equipamentos para a· coleta de 
lixo, obedecidas as condições admitídas pelo Banco Cen
tral do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 211 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Item 9: 

Votação, em turno único, do Projeto de Reso
lução n<:> I 04, de 1985 (apresentado pela Comissão 
de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 693, 
de 1985- após audiência junto ao Ban~o Central 
do Brasil), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Araras (SP), a elevar em Cr$ 7.952.802.000 (sete bi
lhões, novecentos e cinqUenta e dois milhões, oito
centos e dois mil cruzeiros) o montante de sua dívi
da consolidada, tendo 

PARECERES, sob n'~s 694 e 695, de 1985, das 
Comíssões: ---: 

-de ConstituJção e Justiça, pela constitucionali
dade e ju'ridicidade; e 

-de Municípios, favorável. 

Em votação o projeto, em turno úi"l!Có~ 

O Sr. César Cais - Sr. Presjdente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
pahwra_ao nobre Senador César CaTs, para encaminhar a 
votação. 

O SR. cE:SAR CALS (POS- CE. Para encaminhar a 
votação. Sem revisão do orador)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Ao me manifestar favoravelmente a este projeto, que 
autoriza_ a Prefeitura de Araras a elevar o montante de 
sua dívida consolidada, eu quero registrar nesta Casa, 
após as palavras do Senador Murilo Badaró. Líder do 
nosso Partido, e do Senador Lomanto Júnior, a profun
da decepção que pude recolher, no que tange ao meu Es
tado, o dos Prefeitos e Vereadores que se deslocaram, 
com todas as dificuldades, para Brasília, convocados 
pela Frente Municipalista, à espera de um acordo ou à 
esperd da votação da Emenda Sao_dov_al, que lhes daria 
maiores condições, ou as condições mínimas, porque as 
que têm são menores do que as mínimas, para adminis
trar os seus mu nicipios. 

Eu creio que práticas como essas só fazem aumentar a 
falta de credibilidade. Na realidade, a Liderança do 
PMDB fez um acordo - e eu acredito até na boa in
tenção ;;...... mas sem consultar o Poder Executivo. Então, 
ficou a dúvida profunda daqueles prefeitos e vereadores, 
se existe ou não uma verdad.eira__h_armonia entre a Lide
rança do Governo e o própriO Gove_rno. 

De modo que desejo registrar a profunda decepção 
que eu pude recolher dos prefeitos e vereadores que vie
ram do meu Estado, o Cear&,- e <fuero também dizer, 
como homem que estava no Poder Central, ou estava 
como Ministro de Estado, da minha profunda convicção 
de que só haverá uma democracia fortalecida, no Brasil, 
com o planejamento descentralizado. O planejamento 
descentralizado e a realização descentralizada das obras 
é que fortalecem a democracia num País como o Brasil, 
de dimensões continentais, em que cada município tem 

problemas próprios e distintos, dependendo de sua re
gião. 

Desejo, portanto, neste <~rtigo, dizer que nós, do PDS, 
estamos totalmente favoráveis à Emenda Airton Sande
vai. E até vou propor,- com a aquiescência do nosso 
papa dos municípios, o Senador Lomanto Júnior- ao 
Presidente do PDS que, logo após as eleições de 15 de 
novembro, nós nos desloquemos de município em mu
nicípio, em cada Estado, com a bandeira da reforma tri
butária, pum que se possa fazer um movimento nacional 
uníssono, ná- expectativa de contarmos também com o 
apoio-dos outros Países, aqui representados pelo PMDB 
e pela Frente Liberal, porque estou convencido de que 
há unanimidade de pensamento de que a reforma tribu
tária é indispensável para consolidar a democracia no 
Brasil. 

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

., ílSR. PRESIDENTE (José Fré!gelli)- Em votação ã 
projeto em turno único. 

Os_ Srs. Senadores 9-ue aprovam o projeto queiram 
permanecer seiltados. (PclUsã.) 

Estú aprovado. 
O projeto irá à Comissão de Redação. 

E o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 104, DE 1985 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Araras (SP) a 
elevar em Cr$ 7.952.802.000 (sete bilhões, novecentos 
e cinqüenta e dois milhões, oitocentos e dois mil cru~ 
zeiros), o montante de sua dívida consolidada interna. 

O Senado -Federal fe"SOlve: 
Art. ['i' ~ a Prefeitura Municipal de Araras, Estado 

de São Pa ui o, nos termos do art. 29 da Resolução n'i' 93, 
êl.e-1 l de outubro de 1_976, do Senado Federal, autorizada 
a elevar o montante de sua dívida consolidada interna 
em OS 7.952.802.000 (sete bflhões, novecentos e cin
qUenta e dois milhões, oitocentos e dois mil cruzeiros), 
correspondente a 600.000 UPC, considerado o valor no
minal da UPC-de CrS 13.254,61 (treze mil, duzentos e 
ciil.quent!l_e_ quatro cruzeiros e _se_ssenta e um centavos}, 
em julho de 1984, a fim de que possa contratar um em
prCStlriio de Crédito de igual valor, junto ao Banco doEs
tado de-São Paulo S.A., este na qualidade de agente fi
nanceiro do Banco Nacional da Habitação, destinado à 
ex-ecução de obras do Programa CURA, aquele Municí
pio, obedecidas 'as condições admitidas pelo Banco Cen
tral do Brasil no respectivo processo. 

Art. 29 _Esta resolução entra em vigor na data de sua 
Publicação.- -

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- Item 10: 

\/"Qtação, em turno único, do Projeto de_ Reso
lução n'~ 106, de 1985 (apresentado pela Comissão 
de Economia como conclu.são de seu Parecer n>~697, 
de 1985), que autoriza a Prêfeitura Municipal de 
Arenápolis a elevar em Cr$ 897.577.690 (oitocentos 
e noventa e sete milhões, quinhentos e setenta e sete 
mil, seiscentos e noventa cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n~'s 698 e 699, de 1985, das 
Comissões; 

-de Constituicão e Justiça, pela constitucionali
dade e jurididdade; e 

...:..... de Municípios, favorãvel. 
Em votação o projeto, em turno único. 
Os Senhores Senadores que o aprovam queirarii. per

manecer sentados. (Pausa.) 
Está aprovado. 
O projeto irá à Comissão de Redação. 

E o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 106, DE 1985 

Autoriza a ~efeitura Municipal de Arenápolis a 
elevar em CrS 897.577.690,00 (oitocentos e noventa e 
sete milhões, quinhentos e setenta e sete mil, seiscen~ 
tos e noventa cruzeiros) o montante de sua dívida con
solidada interna. 

O Senado Federal resolve: 
Art. l 'i' .t: a Prefeitura Municipal de Arenâpolis, Es

tadiJ de Mato Grosso, nos termos do art. 29 da Reso
lução n<:> 93, de II de outubro de 1976, do Senado Fede-
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ral, autorizt~du a. elevar o montante de sua dívida conso
lidada interna, em Cr$ -897.577.690,00 (oitocentos e no
venta e sete milhões, quinhentos e setenta e sete mil, seis
centos e noventa cruzeiros), correspondente a 36.737,70 
ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 
24.432,00 (vinte e quatro mil, quatrocentos e trinta e dois 
cruzeiros), em janeiro de 1985, a fim de que possa con
tratar um empréstimo de igual valor, junto à Caixa Eco
nómica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo 
de Apoio do Desenvolvimento Social- FAS, destinada 
à implantação de galer'ias pluviais, guias e sarjetas no 
Município, obedecidas as condições admitidas pelo Ban
co Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 29 Estu resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Item 11: 

Vot~;~çào, em primeiro turno, do Projeto de Lei 
do Senado n>~ 267, de 1983, de autoria do Senador 
Itamar Franco, que dispõe sobre a não aplicação 
dos regulamentos disciplinares das Forças Armadas 
aos casos que especifica, tendo 

PARECERES; sob n•s 442 e 443, de 1985. das 
Comissões: 

-de Constituicão e Justlça, pela constitucionali
dade e juridicidade e, no mérito, contrário, com 
voto vencido dos Senadores HêHo Gueiros e Enéas 
Faria· e 

-'de Segurança Nacional, contrârio. 

Em votação o projeto, em primeiro turno. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

seotados. (Pausa.) 
Estú aprovado. 
O proejto aprovado voltará oportunamente à Ordem 

do Dia, para o segundo turno regimental. 
E o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N9 267, de 1983 

Dispõe sobre a não aplicacil.o dos Regulamentos 
disciplinares das Forças Armadas aos casos que espe~ 
cifica. 

o_ Congresso NacjopaJ decreta: 
Art. J? Aos militares postos na reserva ou reforma

dos não se aplicam os Regulamentos disciplinares das 
Forças Armadas. 

Art. 2~' Esta lei entra em -vigor na data de sua publi
cação. 

Art. J9 Revogam-se as disposições em contrãrio. 

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) - Em razão da 
aprovação do requerimento de inversão, voltamos ao 
item l da pauta. 

Item 1: 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmra n~' 53, de 1977 (n<:> 227/75, na Casa de ori
gem), que dispõe Sobre condições a observar na re
novaÇão de contratos de atletas profissionais, e dâ 
outras providências, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS. sob n•s 1.360 e 
1.361, de 1981, das Comissões: 

- de Legislação Social; e 
-de Educação e Cultura. 

em votação o projeto em turno único. (Pausa.) 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Est~ rejeitado. 
O projeto será arquivado e feita a devida comunicação 

à Câmara dos Deputados. 

É ~ seguinte o projeto rejeitado: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA 
N~' 53, de 1977 

(N>~ 27-Cf75, na Casa de origem.) 

Dispõe sobre condições a observar na renovaçào de 
contratos de atletas profissionais, e dá outras provi~ 
dências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 <:> Trinta dias antes do fim de contrato do atle

ta profissional, a associação a que estiver vinculado ma-
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nifcstará seu interesse em renová-lo, através de comuni
cação, escrita à CBD e ao interessado. 

Purágrufo único. Formalizada a manifestação prêvia, 
a associação ten.í preferência na r-enovação do contrato 
do atleta a ela vinculado. 

Art. 29 Dentro do prazo máximo -de sessenta dias, 
contados da data da man ifcstação prévia mencionada n-o 
artigo anterior, a associação fará proposta concreta para 
novo ajuste, dela fazendo prova junto à federação com
petente e à CBD. 

Art. 3"' Durante o prazo pre'.isto no artigo anterior 
e pelo tempo-que exceder o térmíno-do contrato, a asso
ciação pagará ao atleta a remuneração prevista no con
trato em extinção, observado o seguinte: 

1- majoração obrigatória de trinta por cento, se a 
vinculuçUo remontar a dois anos. 
II-majoruçào obrigatória de mais de dez por cento 

para tantos quantos forem os biênios de vinculação à 
mesma associação. 

Art. 49 O descumprimento pela assodaÇào,-de qual~ 
quer das obrigações desta lei, libera o atleta profissional 
para oferecer seu concurso a qualquer outro clube e para 
negociar, em seu exclusivo proveito, o respectivo "pas-
se". --

Art. 5~' O Poder Executivo regulamentarâ esta lei no 
prazo de noventa dias. 

Art. 6~' E;;ta lei entrará em vigor na data de sua 
publicaç<lo. 

Art. 7" Rcvogum-se as disposições em contrârio. 

O SR. PRESIDENTE(José Fragelli)- Está esgotada. 
a matéria constante da Ordem do Dia. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a p<llavra ao nobre Senador Carlos Chiarem, 

como Líder. 

O SR. CARLOS CHIÁRELL! (PFL - RS. Como 
líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão dO 
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Depois da manifestação do ilustre Senador Lomanto 
Júni~r, nosso grande vanguardeiro nas lutas municipa
listas, com as quais temos absoluta identidade e da qual 
nos sentimos um parceiro anônimo, dentro do contin
gente coordenado e inspirado por um trabalho histórico, 
já feito pelo nosso Senador Lomanto JúniOr, eu teria al
gumas ponderações a fazer, a título de contribuição, 
para que pudéssemos chegar a um entendimento adequa
do sobre a realidade do momento. 

Em primeiro lugar, é import<lnte que se estabeleça que 
não seria ainda o momento mais propício para que se 
partisse no sentido de criticar a postura governamental, 
particularmente a atuação do Presidente da República, 
de vez que Sua Excelência sequer tomou uma posição 
políticu sobre a matéria. 

O Presidente José Sarney apenas traçou uma rota de 
procedimentos que vem seguindo, e por ela, 9e certa ma
neira, tem trunsitado com a maior dignidade e coerência. 

Na vinda dos Prefeitos municipais, em comissão, no 
mês de junho, pura pleitear uma reforma tributária, fo
ram eles recebidos pelo Presidente da República, que 
lhes disse, em pronunciamento no Palácio, que haveria 
de tomar medidas pront<.ts no sentido de constituir, pela 
primeira vez, uma comissão paritflria, onde estariam Mi
nistros de Estado, Parlamentares e Prefeitos, e que essa 
comissão havt::ria de sugerir um anteprojeto âe reforma 
de emergência, se a tanto fosse levada pelo bom entendi
mento da maioria dos seus integrantes, e que tal ocorre
ria num tempo -que deveria ser o mais breve possíveL 
Após 60 dias, a comissão concluiu seus trabalhos e, mal
grado a discrepância interna, dela decorreram duas pro
postas: a preservaç1!o da Emenda Sandoval que aqui tra
mitava e uma sugestão nascida na Comissão, do bojo 
dos parlamentares e Ministros de Estado, proposição 
essa que, evidentemente, levava a números bem inferio
res à emenda tramitando na Casa. E o Presidente da Re
pública, dentro do compromisso assumido de consti
tuição da Comissão, de aceleração dos seus trabalhos, de 
::lebate aberto dentro do seu contexto e de oferecimento 
de uma proposti.l, orientou as Lideranças dos Partidos 
que dão rcspuldo ao Governo nesta Casa, para que bus
cassem obler do Parlamento, no limite das possi~ilida-
des, a anuência a esta fórmula. - -

E aqui, talvez, a primeira manifestação que pode che
gar a um ponto de divergência, naturalmente muito opa
ca a minha divergência à luz do brilho das ponderações 
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do Senador l.,ql}tanto Júnior. A proporcionalidade entre 
aquilo que oferece o Executivo, neste momento, e a 
Emenda Sandoval, ê uma proporcionalidade muito mais 
substancial do que aquela que ocorreu entre as emendas 
existentes em 1981 ou 1982- não me reeordo bem -e o 
substitutivo PassosPôrto. E recordo-me, também, por
que uma d~s e_rp~ndas ~ra minha, e fomos constrangi
dos ... 

o- Sr. Lomanto Júnior - E outra de minha autoria! 

O SR. CARLOS CHIARELLI - Exatamente, uma 
de uutoriu de V. Ex~. outra de autoria do Senador Affon
so Camargo e outra de autoria, não me recordo bem de 
quem; poiS beJ_l1, a verdade é que as propostas eram mui
to mais substanciosas na sua relação com o resultado fi
nal, àqueb ocasi5o, do que agora o que se vê, E o que é 

--- -gue~acoilteceU?-A__postura goverilarii.enta,I; a-epoca, era 
intransigente, impermeável, inaceitável, com relaçao a 
·quãlqucr tipo de negociação. A diretriz do Sr. Ministro 
Chefe da SEPLAN, naquela ocasião, sequer admitia a 
hipótese do diálogo. A entrevista de S. Ex•, que nunca 
pUde me olvidar, ao Jornal Nacional, na véspera da vo-

- ta_çã_o_., fazia escárneo da idéia do municipalismo, de certa 
maneira plsoteando, com a sua arrogância, sobre as in~ 
tcnções de reforma tributária. 

Verdtlde-seja-dita, meu caro Presidente, que foi uma 
vitória de rebeldi<l do Senador Lomanto Junior, onde, 
pel.:t primeira vez, o Congresso abriu uma fresta nas suas 
buscas a ociosas de conseguir afirmação de autonomia, 
quando aprovou o substitutivo do Senador Passos Pôr
to. Mas o que eu gostaria de dizer é_que naquela ocasião 
tínhamos uma postura impenetrável, férrea, pétrea do 
Executivo, absolutamente distante e insensível da idéia 
de com cçar um processo de distensão tributária de res
tauração da federação e da aproximação das expectati
vas"d.os nH.JOi_dpios e dos Estados. E agora o que temos? 

- Temos um debate aberto, um diâlogo fecundo, um com
promisso assumido através da franquia da negociação, 
v~s-à:-:_vis, com _o Presj_dente çla R,epública que foi ao con
tato com os municipalistas, que lixou datas, e cumpriu 
cronogrumas, e está oferecendo aquilo que prioritaria
mente lhe parece passível de ser oferecido, que é muito 
mu_is na proporção existente com o pleiteado a nível con
grcssual_ ~~que aquilo que foi concedido em 1982. Se-di~ 
râ e ilôs diremos é muito mais do Que pleiteam os mu
nicípios. f: verdade! E ml!ito menos do que necessitam os 
municípios e os Estados para restaurar o processo de 
equilíbrio fegera~ivo. Tó:lmbé_tTI é v_erdade! M;,ts segl,lr!J~ 
mente é muito mais do que tudo quanto se tem conquis
t;.~do ;.~tê hoje e~ sobretudo, é absolutamente significativo, 
em termos de_se estabelecer um trilho, uma estrada, um 
critério de relacionamento democrático, onde não haja 
outor,g.;.~s, não haja paternalismos, não haja imposições. 
E onde se respcítam compromis-so.s assumidos e se cum
prem os prazos. 

Por isso, Sr. Preside_nte, gostaria de dizer nesta hora 
que, fixadas as diretrizes básicas do Poder Executivo à 
lu:t: da sua realidade orçamentária, e da sua necessidade 
de fazer frente a um déficit público agravado, e sobretu-

- do de ter uma situação de equilíbrio orçamentário, no 
momento ag_udo em que o País passa pela negociação da 
dívida externa. Fixad<l.S essas diretrizes que são expli
cações e nlio justificativas, o que nós entendemos é que o 
episódio não está concluído. Mais do que isso, a posição 
do Presidente não tem ainda o carâ.ter e o perfil de uma 
postura definitiva. Ele traçou estratégias e aqui no Con
gresso Nac_ional, as lidcr<J,nças dos partidos conosco coli
gudos entenderam de bom alvitre fazer um ajuste além 
dos limites oferecidos pelo Presidente. E cabia ao Presi-

- dente com a responsabilidade de quem tem a gestão dos 
negócios públicos, num sistema como o nosso de presi
denciaJismo absoluto, recolher-se ao exame da matéria, 
mesmo ressalvando a priori que _a decisão, tratando-se de 
emchda constífUCíOi.tal, é especifica, plena e autônoma 
do Congrcss? Naciona1. 

Sobre ela não cabe veto, a respeito dela não se mani
fe!>ta formal e juridicamente o Presidente, mas se mani
Íe.'i.ta politicamente. E sCda omisso se não o ftzesse. Vai 
fazê-lo. Certamente, antes do momento crucial desta se
manu, de hoje para amanhã e no mais tardar até quarta

Teíra, o Poder Executivo haverá de manifestar a sua po
sição. E eu telllio absoJuTii-certeza de que mesmo sendo 
menos, repito, do que o ideal, mesmo sendo menos do 
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que o. ôtimo- e às vezes o ótimo é o maior inimigo do 
bom - estaremos fazendo, através de uma negociação 
consensual, e tenho certeza que a ela chegaremos, com a 
pi.lrtidpaçiio dos municipalistas, com a paQ:icipação do 
Executivo e com a presença de todos os Partidos do Con
gresso, é abrindo o caminho ncc~ssário para que nós 
possamos chegar, através desta reforma tributária par
ciaLeJlmitada de. emergência que também a vemos as
sim, mas que também a vemos como o início de um novo 
tempo, nôs chegaremos às bases e às premissas da grande 
reforma tributária que, como dizia o Senador Lomaitto 
Júnior, haverá de não apenas ser repasse de recursos e 
discussão de alíquotas, mas mudança de filosofia tribu~ 
tãr:ia, alterações de critérios impositivos e redistribuição 
de serviços, encargos e competência, para que nós, efeti
vamente, voltemos a dar a este País o mapa real e colori
d_9_d!J,_ [ed~!_a~ªº qll~ hoje, fica apenas no plano foral das 
af1rmativas legais, nem sempre respeitadas e relembra
clãs. 

O Sr. Lomanto Júnior - permite V. Ex" um aparte? 

O SR. CARLOS CHIAREÍ.LI - Ouço V. Ex•. 

O Sr. Lomanto Júnior - V. Ex" foi injusto cOnsigo 
mesmo. V. Ex• não é um municipalista aoônimo. O seu 
trabalho todos nós reconhecemos desde a sua atuação na 
esfera do seu Estado atê a sua participação ativa no 
Congresso Nacional. V. Ex• esteve sempre ao lado da 
causa do fortalecimento dos municipios brasileiros. Ape
nas discordo do eminente Senador Carlos Chiarelli no 
que tange à con1paração entre a emenda Passos Pôrto e a 
que se anunciou. :É possível que a emenda que o PresiM 
dente Sarney esteja c-onjecturando, seja muito mais gene
rosa ou muito mais justa do que o anunciado através de 
uma preliminar de acordo entre as lideranças e as prefeiM 
turas. A Emenda Passos Pôrto deu muito mais recursos 
além do que se esperava. Mas eu fico- agora esperançoso: 
confesso que acredito na ação do Presidente José Sarney, 
no que tange ao fortalecimento do municipio. Ele teve 
sempre uma atuação voltada para os municipios. Passou~ 
pela difícil situação de Governador do Estado do Mara
nhã.o, conviveu com as dificuldades, as angústias e o so
frimento dos municípiOs, e agora ele tem o poder e-m 
suas mão~,_agora que ele- como V. Ex• diz- vivendo 
num regime presidencialista, e o Presidente é efetivamen
te o homem qüe te-m 'o poder para decidir, embora a deci
são tenha que passar por esta Casa e pela outra Casa vi~ 
zinha, mas o poder até antecipado de decidir dentro do 
presidencialismo, que eu coDdeno, porque sou parlamen
tarista. Neste ponto nós somos acordes e temos o mesmo 
pensamento, e temos realmente que sentir que na atual 
conjuntura o Presidente é quem decide e, às vezes, tem o 
poder de encaminhar essa decisão também. Então, eu 
queria dizer a V. Ex• que essa décisão que vai sair agora, 
que se faça com o maior cuidado, que não se faça um ar
remedo de reforma, que se faça uma coisa não digo defi
nitiva, porque eu também acho que a reforma definitiva, 
estudada cientificamente, essa deva ser oferecida quando 
da elaboração da nova Constituição. Deve caber aos 
constituintes a definição da polftica brasileira, acabar 
com esse centralismo criminoso. Centralismo que todos 
condenaram que eu assisti durante tanto tempo a conde
nação, num País que tudo impõe, que tudo aconselha a 
descentralizar, sobretudo a administração, num País que 
é um continente, que tem problemas inteiramente diver
sos mas suas áreas geográficas. Num Pais que tem climas 
diferentes, solos diferentes e até costumes c mentalidades 
um tanto diversas, nós não podemos fazer uma reforma 
senão estudando essas condições. Por exemplo, com re
lação à defasagem. O processo de empobrecimento das 
regiões do Norte e Nordeste. Tudo isso deve ser encara
do~ A fixação de responsabilidades das atribuições, dos 
encargos, Se vão recursos devem se atribuir também en
cargos. Este aspecto deva ficar com ·a legislador consti
tuinte. Vou faier aqui uma sugestão para que as Coinis
sões de Finanças e dos M unicfpios que estudem um pro
jeto, ofereçam uma sugestão quando da elaboração da 
Constituínte - e acabei de dizer isso ainda há pouco. 
Encerrando, pois não quero mais tomar o precioso tem
po do seu brilhante discurso que me trouxe um laivo de 
esperanças. Espero, eu desejo, eu aguardo, estou ansioso 
por uma decisão. Mas que não venha mais um arremedo, 
que nãg venha_mais_u_mª providência para atender não a 
uma aspiração legítima, mas para atender um momento 
emocional. Mas que o Presidente José Sarney possa 
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mandar uma mensagem que tenha no seu bojo recursos 
substanciais para até- a elaboração definitva da reforma 
tributâria quando da Cons_tituinte, os munidpos possam 
dispor daqueles recursos indispensáveis para sua sobre
vivência, para a realização das mais sentidas aspirações 
dos seus municípios da sua coletividade. Confio .em V. 
Ex' Leve a nossa confiança, leve a nossa esperança ao 
Presidente da República. Não viemos aqui para criticar, 
porque também nem conhecemos ainda. efetivamente, o 
ponto de vista de Sua Excelência; vimos notícias de 
porta-vozes,. dizendo que o Presidente era contra. Então, 
eu não faria esta injustiça, pelo contrário, neste assunto 
não sou Oposição; neste assunto quero somar aos esM 
forças do Governo; neste asSunto quero dar a minha 
-contribuição, porque acho que não podemos fazer OpoM 
sição ao regime, não podemos fazer _oposição a algo que 
representa um ponto fundamental para que o Brasil aiM 
cance os seus grandes destinos. Ou nós, Senador Carlos 
Chiarelli, e V. Ex• sabe muito bem disso, ou modificaM 
mos esta discriminação de rendas ou tomamos uma proM 
vidência no sentido de que hãja uma mais eqUitativa, 
uma justa distribuição, ou continuaremos nos endividanM 
do, ou continuaremos nesse Centralismo tão prejudicial 
que demosntrou, nesses t11timos tempos, o prejuízo que 
trouxe ao Brasil. O muniCíPio é. sem dúvida alguma, o 
caminho para V. Ex.• e para todos nós iniciarmos a gi"3.riM 
de peregrinação de conquista de um Brasil livre, inde
pendente e menos infeliz. 

O SR. CARLOS CHIARELLJ - O brilho derramado 
da oratória brilhante do Senador Lomanto Júnior trans
forma, normalmente, o aparte em discurso, e eu vou conM 
ç!_uir o meu aparte originariamente iniciado. 

Apenas, eu diria, em complemento e pai-a coriduir esta 
intervenção, que a própria argumentaÇão, essaS poildeM 
rações tão valiosas do Senador Lomanto Júnior a-o dizer 
que se faz absolutamente imprescindíVel Que se reúnam 
as comissões têcnicaS do Senado - a Corriissâo de Fi
nanças, a Comissão de Municípios- que elas sejairi Ca
pazes de aprofundar o estudo sobre a mat~ria e que delas 
decorra uma proposta única, harmónica, com tonalidade 
científica e com uin aprofundamento que seja caPaz de 
chegar às raízes do problema, dá uma demonstração cla
ra do quanto nós precisamos, tirando o caráter emocio
nal, tirando o sentimentalismo, qm; ~tão indispensável à 
vida e que a humaniza, mas que, de resto, em um tema 
ârido e fecundo ao mesmo tempo, como esse das rendas 
públicas e da Reforma Tributária, precisa ser excluido 
para que cheguemos a fazer repartições equitativas e ar
recadações adequadas. 

Assim, hã muito ainda a estudar e existem passos a se
rem dados e absolutamente insubstituíveis e ímediatos. 
Talvez o 6nico pontO em qrie não haja simêtrica OOncorM 
dância ou onde não haja absoluta identidade entre tanto 
quanto tenha dito, com riqUeza estética, o Senador Lo
manto Júniof, e tanto quanto tenha eu afirmado, com 
pobrezá de convicção, seja na aceleração do processo. 
Eu entendo que tudo leva a crer que os recursos da 
União, a sua estrutura orçamentária, as dívidas interna e 
externa, o déficit público, fazem com que não se possa 
excluir o imediatismo da implementação da Reforma 
Tributária, mas fazem com que- se acendam luzes, pelo 
menos amarelas ou alaranjadas, senão vermelhas, para 
que se tenha uma atenção necessária quanto a um gra
dualismo progressivo e imediato nesse processo de res
sarcimentO. Creio que é preciso assinar a promissória 
para reconhecer a dívidà.; é necessário avalisáMla com ele
mentos capazes de mostrar que ela vai ser paga; é neces
sário pagar logo, jã, a primeira, segunda prestação; mas, 
parece-me absolutamente coerente com a nossa aridez de 
recursos, mesmo na área federal, que paguemos esse en
cargo, que reconheçamos logo e comecemos a pagá-lo, 
nas primeiras prestações, que nós o paguemos na totali
dade, através de uma série de prestações, por um cre
díârio, não de largo prazo. Acho iigorosamente, sinto, 
conheço números que me fazem entender que, a níyel de 
uma decisão absolutamente equilibrada e sensata,' seria 
muito difícil, que a dívida historicamente acumulada, 
que o débito contraído pela União com a própria fede
ração, através de Estados e Municípios, se for quitado de 
uma vez só, talvez, possa, aparentemente, salvar Estados 
e Municípios, mas, de certa maneira, salvando a criatuM 
ra, matar o criador. 

b nesse sentido e com essa ponderação que encerro 
, minhas considerações, reinterando ao nosso ilustre Sena-
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dor Lomanto Júnior, nosso precursor e figura patriarcal 
e atuante no processo da reforma tributária e na luta mu
nicipalista que, segiiramenh~,_tranqüilamente, e não sou 
eu quem o atesta, V. Ex• conhece, tanto ou melhor -do 
que eu, conviveu e convive, inclusive com o Presidente. 
tanto_o_u mais do qUe eu e sabe_de quem estamos falando 
e, por isso, Sabe que, pela sua experiência, pela sua sensi
bilidade SoCial~ O-Presidente-apenas reserva-se o direito 
de conhecer, na pleiiitude, aquilo que foi negoci<ido. E
seguramente, dentw das limitações existentes, haverá de 
orientar _ãs sUaS bancadas para que essas, respeitando a 
CO:ffipetência que é do Legislativo, possam atuar para 
que se conceda, no menor prazo de tempo, o máximO 
que se possarazer,-riãO -p-ãra-que feliliamoS-remendos, 
QufSãO tfariSitõr1õS~ 1mpeffeifós e perigosos, mas para 
que através dessas primeiras medidas, nós possamos ini
ciar uma caminhada bem definida, rumo a essa reforma 
tributár1ã sUbstancial, que seguramente chega ao seu 
destinO com-a-Loilstituinie. - - - -- --- -

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

OSR. PRESIÍ>ENTE(M~ri~ Maia)-Concedoa pa
lavra ao nobre Senador Nelson Ca~iro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia 
o seguinte díscurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Em quase metade dos municípios brasileiros há mu-' 
tuários do Sistema Financeiro da Habitação, uma vez 
que os centros_ urbanos de médio e pequeno porte tam
bém fundaram·- suas cooperativas -habitacionais, 
tornando-se muitos dos seus munícipes mutuários do 
BNH, por isso mesmo, interessados nas medidas tomaM 
das por ele, na revisão das prestações mensais que pagam 
para n~º- perder u casa, tão 9'-!ramente conquistada. 
_Rccentcmente, __ na Çâmara Municipal de Balneário de 

C<lmburiú, no Estado de Santa Catarina, o Vereador 
Sé_rgi_o -P.dulo_ dlrãrdi _c9nseguiu unanimidade para re
quçriiTiCci!QJi_iSU<l a_!!!Orf~ solicitando interfçrência par
la!!lentar, ~o sentido de que a decisão do BNH no tocan
te aos reujustes das prestações não ultrapasse os índices 
do arrocho salarial praticado pela Velha República, 
atravé~ de decretos-leis ainda_ não revogados e que o 
índice a ser aplicado não venha a provocar, ainda mais, o 
de.'iconforto da familia brasileira e o aumento dos índices 
de inadimplCncia !lO sistema. 

Evi-dcntemente,--~:~i rn:hdtá -Jimita~-es--para -que -o- Con~ 
gresso Nacional possa tomar iniciativa na matéria, que 
envolve, decerto, alguns aspectos financeiros, pelo que a 
competência para propor alterações no sist~ma ê priori
tária do Poder Executivo. 

O-desemprego crescente e o arrocho salarial que só re
centemente se procurou átenuar, respondem pela insol
vência, que s~ tende a se agravar, se não fC?rem -Coilsiâe
rados c_ertos aspectos da crise atual, quando, apesar de 
tuçlo, a economia luta contra a inflação, face à constante 
ameaça de recessão. __ _ 

Esta é que é preciso prevenir, pois dificilima de reme
diar. Se aumentadas demas_iadamente as prestações dos 
mutuários, crescendo o número dos insolventes, dimi
nuirão fortemente os recursos a empregar no setor e tere
mos um quadro recessivo no setor habitacional. 

Cremos que a_ Comissão nÇ~meada par~ _estudar so
luções para o BNH terá olhos para isso e não Permitirá 
um aum!!nto especulativo das obrigações do mutuáfío 
do sistema. 

Er~ o que tính<.~mos a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
b~m!) 

O SR. PRESIDENTE{Mário Maia)- Concedo a pa
lavra ao últ1mo orador lnscrító, SenadOr Gãsião Müller. 

O SR. GASTÃO MüLLER (PMDB- MT. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senado
res: 

Sai governO, enti'a governá~ da Velha e da Nova Re-
pública e os seus vários--segmentos reclamam, protestam 
e pedem providências, quanto ao problema agrícola. 

Agora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, são os indus
triais de beneficiamentO de arroz que me enviam longa 
mensagem, protestando contra a política governamental 
para esse setor. - -

Eis o que -diz o telex: 
... A política de comercialização agrfcola do País, 

já há algum tempo, vem acarretando sérios transtor
nos à indústria de beneficiamento de arroz de Mato 
Grosso, fazendo-se necessário rever seus fundamen
tos. 
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Não é justo que se penalize a estrutura industrial 
de apoio das zonas de produção, provocando ocio
sidade e desativação de unidades fabris e o conse
qüente des_emprego, em nome de _uma coOrdenação 
nacional que tem se mostrado insensível ao esforço 
pioneiro do Estado. 

Nesse sentido, interpretando os anseios e reivin
diC:ições dos Sindicatos das indústrias afins de Cuia
bá, Várzea Gr·anae, Rondonópolis- e Baria do 
Ga_rças, transmitimos telex ao Sr. Ministro da Agri
cultura, cuja cópia segue em anexo para conheci
mento de Vossa Excelência. 

Certos de que a matéria merecerá a indispensável 
atenção de Vossa Excelência subscrevemo-nos." 

Já no documento enviado ao nobre Senador Pedro Si
mon, mui digno Ministro da Agricultura, assim afirma 
os industriais do beneficiamento de arroz: 

"Assim, esta entidade tem apoiado por diversas 
vezes, junto a organls.inos federais, ajusta pretensão 
dos sindicatos industriais do setor em manter esto
cado, no Estado, para aqui ser beneficiado, a 
matéria-príma adquirida pela CFP. 

Todavia, a política de comercializaçã_o agrícola 
vigente no País tem penalizado este segmento em
presarial, desconhecendo su~ função de apoio ao 
pioneirismo colonizador dessa área Amazónica, 
fo.rçando-_o a desativação, quer pelo atraso nas ven
das do produto em poder da CFP, quer pela transfe
rência de esto_ques para outras regiões, deixando--os 
com ociosidade insuportável em suas unidades 
fabris, ou, o _que _é mais descabido, precisando ad
quirir em bolsas de outros Estados o arroz aqui pro
duzido e armazenado." 

Peço, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que eu seja ouvi
do.:_representando, tão laboriosa classe. 

Leio a Mensagem, Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Exmo Sr. 
Senador Gastão Müller 
Senado Federal 
Brasília- DF 

Senhor Senador: 
i\ --po!ítíca de comerdalizacão agrícola do País, já 

hã algum tempo, vem ac-arretando sérios transtor
nos à indústria de beneficiamento de arroZ de Mato 
Grosso, fazendo-se necessârio rever seus fundamen
tOS. 
Não~ justo _que se penalize a estrutura industrial 

de apoio das zonas de produção, provocando ocio
. ·sidade e desativação de unidades fabris e o conse
qüente desemprego em nome de uma coordenação 
nacional que tem se mostrado insensível ao· esforço 
pioneiro do Estado. _ 

Nesse sentido, interpretando os anseios e reivin· 
dicações dos sindicatos das indústrias afins de Cuia~ 
bá, Várzea Grande, Rondon6polis c Barra do 
Garças, transmitimos tele;.c ao Sr. Ministro da Agri
cultura, cuja cópia segue em ane;.co para conheciM 
mente de Vossa Excelência. 

-Certos de que a matéria merecerá a indispensável 
atenção de Vossa ExCelência subscrevemo-nos 

Atenciosamente, - Leopoldo Mário Nigro, Pre
sidente em Exercício da Federação das Indli.strias 
no Estado de Mato Grosso. 
Cuiabá, 13-9-85 
Exmo. Sr. 
Dr. Pedro_ Jorge Simon 
DD. Ministro da Agricultura 
Brasflia- DF 

Senhor Minístro: 
O Estado de Mato Grosso tem apresentado na 

Agricultura, índices acentuados de desenvolvimen
to, representativos, mesmo a nível nacional. A aber
tura de novas fronteiras agrícolas e o assentamento 
de intenso fluxó migratório, atravês de dezenas de 
colonizaçõeS privadas, tem sido um constante no úl
timo- decênio. 

Acompanhando tal processo tornou-se significa
tivo, também, a capacidade instalada da indústria 
de beneficiamento dessa produção, com enfoque es
pecial para o arroz. Esse movimento tem proporcio
nado a desejável interiorização do desenvolvimento 
econômico nacional, propiciando melhor distri-



3886 Terça-feira 8 

buição da renda e evitando desperdícios no trans
porte do produto in natura. 

Assim, esta entidade tem apoiado, por diversas 
vezes, junto a organismos federais, ajusta pretensão 
dos sindicatos industriais do seta r, em manter esto
cado no Estado para aqui ser beneficiado, a 
matéria-pririui adquirida pela CFP. 

Todavia, a política de comercialização agrícola 
vigente no Pais tem penalizado este segmento em
presarial, desconhecendo sua função de apoio ao 
pioneirismo colonizador dessa ârea Amazônica, 
forçando-o a desativação, quer pelo atraso nas ven
das do produto em poder da CFP, quer pela transfe
rência de estoques para outras regiões, deixando-os 
com ociosidade insuportável em suas unidades 
fabris, ou, o que é mais descabido, precisando ad~ 
quirir eln bolsas de outr_os Estados o arroz aqui pro~ 
duzido e armazenado. _ 

Tal afirmativa pode ser confirmada pelas ale
gações apresentadas pelo Presidente do Sindicato da 
Indústria da Alimentação de Cuiabá, Sr. Celso 
Goertz Xavier, abaixo transcrito, que mostram que 
nos pregões realizados pelas bolsas de cereais e mer
cadorias, na data de 11-0-85, nos Estados de São Pau 
lo, Paraná, Goiás e Minas Gerais (Belo Horizonte e 
Uberlândia), a quantidade adquirida ficou muito 
aquém daquelas ofertadas pela CFP, enquanto que 
em Mato Grosso, nos-pregões realizados nesta sa
fra, a quantidade deinandada pelos compradores 
excederam em muito aquela colocada à venda pela 
CFP, provocando, inclusive, alta nos preços. 

:Preocupa-nos; sobrCmaneira,-· no moinento, o 
fato de já serem insuficientes, para a indústria local, 
os atuaiS' estoques disponíveis no Estado e que, 
considerando-se a informação de que a COBAL de
verá adquirir cerca de 150 mil toneladas do produto, 
referidos estoques ficarão completamente zerados. 

Neste sentido, vimos a presença de Vossa Exce
lência solicitar sua indispensável gestão no sentido 
de ser mantido em Mato Grosso, para venda aos 
empresáríos industriais do Estado, os estoques re~ 
manescentes da CFP. 

Entendemos, também, o interesse do Governo 
em implementar os programas de alimentação de al
cance social administrados pela COBAL, porém, 
não aceitamos coriio jUsto gue sejam realizados sus
tentados no sacrifício dos industriâis Mato
grossenses Os quais estão sendo levados a retração 
de s_eus negócios gerando _desemprego e problemas 
sociais para o Estado. 

AsSinl sendo, tomamos a liberdade de sugerir a 
Vossa Excelência, que seja reservadoa para essa fi
nalidade, o arroz que segundo medida anunciada 
pelo Governo, deverá ser importado de outro País, 
vez que essa mercadoria a ser desembarcada no lito
ral, para que chegue aó CentrQ~Oeste, terá que ser 
onerada pelo frete rodoviário. Do produto aqui ar
mazenado, apenas parcela poderia ser utilizada nos 
referidos programas em caso de justificada necessi
dade. 

Ce_rtos de que a sensibilidade política de Vossa 
Excelência saberã coordenar uma solução coerente 
para o problema e confiantes na aSiUbção da ma
têria, subscrevemo-nos 

Atenciosamente, --Leopoldo Mário Nlgro, Pre
sidente em exercício dà Federação das Indústrias no 
Estado de Mato Grosso. 

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

DIÁRIO DO CONG RESSONACIONAL (Seção II) 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Nada mais 
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, desig~ 
nando para a sessão ordinária de amanhã, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, da Redação Final (ofereci- • 
da pela Comissão de Redação em seu Parecer n~ 764, de 
1985) do Projeto de Lei da Câmara n' 85, de 1985 (n' 
4.965/85, na Casa de origem), de iniciativa do- Senhor 
Presidente da República, que dispõe sobre a aplicação 
do estabelecid_o no art. 29 da Lei n' 6.185, de ll de de
zembro de 1974, que dispõe sobre o regime jur[dico dos 
Servidores Públicos Civis da Administração Federal Di
reta e das Autarquias Federais, e dá outras providências. 

Discussão, em turno suplementar, do substitutivo do 
Senado ao Projeto de Lei da Câmara n9 89, de 1985 (n' 
869/84, na Casa de origem), que autoriza o Poder Execu
tivo a estender, aos servidores que especifica, os benefí
cios previstos no art, 3~> da Lei n' 7 .025, de_8 de setembro 
de 1982, tendo 

PARECER, sob n~' 765, de 1985, da Comissão 
-de Reda~ão, oferecendo a redação do vencido. 

3 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei Qo Sena
don' 201, de 1985- Complementar, de autoria do Se
nador Benedito Ferreira e outros Senhores Senadores, 
que cria o Estado do Tocántii1s e dá outras providências, 
tendo . 

PARECERES, sob n9s _707 a 709, de 1985, das Cernis-
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, 
jurididdade, e, no mérito, favorável; 

-de Serviço Público Civil; e 
-de Finanças, favoráveis. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
n~ 43, de 1983, de autoria do Senador Henrique Santillo, 
que altera a redação do inciso XI do a.rt. 239 do_ Regi
mento Interno do Senado Federal, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 53-e 54, de 
1985, das ComissõeS: 

-de Constitui,ção e Justiça; e 
- Di.retora. 
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Discussão, ein turno único, do Projeto de Resolução 
n\> 108, de 1985 (apresentado pela Comissão de Econo
mia como conclusão de seu Parecer n' 774, de 1985), que 
autoriza o Governo do Estado de Sergipe a elevar em 
Cri 6.187.413.23_6_ (seis bilhões, cento e oitenta e sete mi-

.. lhões, quatrocentos e treze mil, duzentos e trinta e seis 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n9 775, de 1985, da Comissão 
~ de Constituição e J usti.ça, pela constitucionalidade e 

juridicidade. 

Outubro de 1985 
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Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
n' 109, de 1985 (apresentado pela Comissão de Econo
mia como conclusão de seu Parecer n'1 776, de 1985), que 
autoriza o Estado do Rio de Janeiro a elevar, tempora
riamente, em Cri 78.117.802.912 (setenta e oito bilhões, 
cento e dezessete milhões, oitocentos e dois mil, novecen
tos e doze cruzeiros) o montante de sua dívida consolida
da, tendo 

PARECER, sob n' 777, de 1985, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade. 

Discussão, em turno único (apreciação preliminar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regiemn
to Interno), do Projeto de Resolução n9 32, de 1983, de 
autoria do Senador He"ririque Santillo, que dâ nova re
dação ao art. 113 do Regimento Interno do Senado Fe
deral, referente as atribuições da Comissão de Segurança 
Nacional, tendo 

PARECER, sob n' 584, de 1983, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida

de. 
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Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei da 
Câmara n' 30,-de 1985 (n' 1.849/83, na Casa de origem), 
que dispõe sobre a criação de cargos no Quadro Perma
nente da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho 
da 12• Região e dá outras providências, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n~>s 745 e 746, de 
1985, das Comissões: 

- de Serviço Público Civil; e 
-de Finanças. 

O SR. PRESID~NTE (Mário Maia)- Está encerra
da _a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 16 horas e 58 minutos.[ 

PORTARIA No 66, DE 1985 
DO DlRETOR-GERAL 

O Direto-r-Geial do Senado Federal, no uso de suas 
atribuições, resolve: 
_"I -=-oesigilai- os servidores Jaime Luiz Colares, Têcni~ 

co Legislativo, Gerson de Souza Lima, Técnico Legisla
tivo e Raimundo Mariz Neto, TéCnico Legislativo para, 
sob a presidência do primeiro, constituírem comissão en
carregada de proceder avaliação das mâquinas, de escre
ver e de calcular, desatiyadas no setor de Máquinas da 
Subsecretaria de Administração de Material e Patrimô
nio, qliã.nfo- a~- caràtá de Prestabilidade aos serviços da 
Casa, rdacionando os equipamentos inserviveis para fim 
de alienação, eStímlindo um valor monetário a cada uma 
para efeito- de-leilão ou permuta. 

11--A Comissão ora designada terá um prazo-de 10 
(dez) dias para apresentar relatório de trabalho. 

Brasília, 7 de outubro de 1985.- Lourival Zagonel dos 
Santos, Diretor-Geral. 



DIÁRIO 
ANO XL-N• 129 

EMENDAS AO PROJETO DE LEI IJO 
SENADO N• 249, DE /985- DF, QUE ES
TIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA 
DO DISTRITO FEDERAL PARA O 
EXERC[C/0 FINANCEIRO DE /9_86, 
APRESENTADAS NA COMISSÃO DO 
DISTRITO FEDERAL: 

CONSOLIDAÇÃO DOS QUADROS ORÇAMEN
TÁRIOS 

SECRETARIA DE FINANÇAS- PROGRAMA 
DE TRABALHO DO FUNDEFE- 1986 

Aplicações através da Secretaria de 
Fiiianças~ Sem retorno 

EMENDA 

N~> Autor 
1 Senador Gabriel Hermes e outros 
2 Senador Henrique Santillo 
3 Senador Henrique Santillo 
4 Senador Henrique Santillo 
5 Senador Henrique Santíllo 
6 Senador Henrique Santillo 

EMENDA N• l 

Onde se lê~ 
1~- A Programar ... ·~·-· ... CrS 363.767.000.000 
Leia-se: 
19 - Projetas e obras da Ponte _.do_ Lago Nor-

te .•. """ ................... ~ •• üS 363.767.000.000 

Justificação 

Preliminarmente devemos ressaltar que não hã vfcio 
de inconstituciõrlalidade na emenda ora proposta, vez 
que um título .. a programar" não caracteriza nenhum 
objetivo, natureza, órgão, programa ou projeto. 

A necessidade da construção de uma ponte, ligando o 
Plano Piloto ao Lago N arte, já ficou evidenciada desde 
1977, quando através de vários decretos (Decretos n'~s 
4.010/77, 4.997/79 e 5.788/81), foi autorizada a sua 
construção, com os respectivos remanejarilentos e desa
propriações dos lotes situados às suas cabeceiras, tanto 
na Peninsula, como no Setor de Mansões. 

Pela sua própria configuraçãõ geó,8i'áfica," o Lago 
Norte estã restrito a somente uma via de acesso, que nas 
horas de "rush", encont_ra dificuldades. de escoamento, 
em face do aumento gradativo de veiculas que transitam 

República Federativa do Brasil 
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SENADO FEDERAL 
pdo-10Cãl. Aliada a essas dificuldades, estão as carancias 
de infra-estrutura básica, que obrigam seus moradores a 
se utilizarem da existente no Plano Piloto, aumentando, 
COI)Sideravelment.e, ~_consumo d~ combustíveis e tempo 
gasto em percursos de até 30 km por viagem, diariamen-

-te. Com -Uma pOpUfação situada em torno de 65.000 pes-
--s_oas, o seu contingente estudantil conta apenas com três 
escolas de primeiro grau, o'-que faz com -qUe essa clientela 

·se utilize dos colêgiás e faculdades circunvizinhas, 5' que 
faz aumentar a' demãnda dos transportes e conseqüentes 
conges~ionamentos. 

OutroS-s1Cn~aSTacilidades de acesso são, sem dúvida al
guma, fator preponderante de desenvolvimento das peri
ferias de Sobradinho, Planaltina e Formosa, que terão 
mais uma via rápida de acesso ao DF, que servirá, tain
bém, de importante alternativa de escoamento rodo-
viário. · 

Ressaltamos, em um breve enunciado, relação de van
tagens que irão advir com a construção da.ponte: 

- facili_dades para em~g_ências- rilédicas e de segu
rança; 

- redu_ção de, no mínimo, 50% do conSUmo de com
bustível gasto pela população, com a locomoção para o 
trabalho, escolas, hospitais -etc; · 

- rf:duÇão do teln:Po gasto no trânsito, com reflexOs 
nos riscos de acidentes; 

-melhoria no atendimento aos transportes coletivos 
em geral; 

-:-:- inc_rem~tQ __ ~e empregos gtrraçlos diretamente na 
construção da ponte e, indiretamente, no incentivo qUe 
representará à construção de unidades residenciais e co
merciais no local; 

- geração de impostos, com a implantação de comér
cio· 

- integração comunitária, através da quebra da bar
reira de isolamento que representa a distância; 

- geração de empregos domêsticõs, Pela facilidade de 
acesso à área. -.Gabriel Hermes- João Lobo- Rai
mundo Parente - Helvfdio Nunes - Alberto Silva -
Martins Filho - OctáVio CaidosO ~ Humberto Lucena 
-Guilherme Palmeira- Virgl1io Távora- Nivaldo Ma
chado -:- JrJ§i_ Lins. 

EMENDA No 2 

Acres-cente-se ao item 08_ (Construção de Estradas Vi
cinais ... ). o valor de 5.000.000 (em CrS l.OOO). 

Altere-se o item 19 (Despesas à Programar) para ova
'lor de 17.438_.000 (em Cri 1.000). 

Justificação 

A presente proposta de emenda ao Programa de Tra
balho do FUNDEFE-1986, voltado para o desenvolvi
~ento regional através de aplicações da Secretaria de Fi
nanças do DF, não altera a despesa fixada para o próxi
mo exerc~cio financeiro. Embora as d~?Spesas estejam 
aquém das reais necessidades regionais, visa ajustâ-la aos ' 
interesses de Brasília no que concerne à sua região geoe
conômica. São diversos municípios do Estado de Goiâs e 
de Mi nas Gerais geograficametne atingidos pela atração 
migratór)a e a influência da Capital Federal, exefcendo 
pressões· de ordem socio-econômicas, demandando, por 
'isso_. prioridade de recursos. - Henrlque Santlllo. 

EMENDA N• 3 

Oitde se Lê: 
18- AsSentamento Populacion·al de Emergência, in

clusive na Região Geoeconómica de Brasília. 
Leia-se:__ 
18- Assentamento Populacional de Emergência, na 

Região Geoeconômic:ã. de Brasília. 

Justificação 

A prese~te prop9sta de emenda ao Programa de Tra
balho do FUNDEFE-1986, voltado para o desenvolvi
mento regional atravês de aplicações da Secretaria de Fi
nanças do DF. não altera a despesa fixada para o próxi
mo exercicío financeiro. EmbOra as despesas estejam 
aquém das reais necessidades regionais, visa ajustã-la aos 
interesses de Brasília no que concerne à sua região geoe
ç:,onôrni,ç:a. S.ão _diyer®s municípios do EStado de Goiâs e 
de Mi nas Gerais geOgraficamente atingidos pela atração 
migratória e_ a influência da Capital Federal, exercendo 
pressões de ordem sócio-econômicas, demandando, por 
isso, prioridade de recursos. - Henrique Santi/lo. 

EMENDA N9 4 

Oride se Lê: 
08- Construção de· Estradas Vicinaís, indusive na 

·RegiãO GeOeConômiCa -de-Bi-asilia. 
Leia-se: 
08 - Construção -de Esfradas Vicinais, na Região 

Geoeconômica de Brasília. 

Justificação 

A presente proposta de emenda ao Programa de Tra
lbalho do FUNDEFE-1986. voltado para 'o desenvolvi
mento_ regi_on_al atravês de aplicações da Secretaria de Fi
nança~ -do DF, ilãO altera a despesa fixã.da para o próxi-
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LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS 

Diretor-Geral do Senado Federal 

JOS~ LUCENA DANTAS 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Outubro de 1985 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRA.FICO DO SENADO FEDERAL 

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal 

Diretor Executivo 
ASSINATURAS 

JOÃO MORAES DA SILVA 

Diretor Administrativo 

MÁRIO CÉSAR PINHEIRO MAIA 

Oiretor Industrial 

Via Superfície!!-

Semestre 

Ano 

Cr$ 3.000,00 

Cr$ 6.000,00 

PEDRO ALVES RIBEIRO 

Diretor Adjunto 

Exemplar Avulso, CrS 50,00 

Tiragem: 2.200 exemplares. 

mo exercício fiitanceiro. Embora as despesas estejam Justificação 
·aquém das reais necessidades, visa ajustá-la aos interes-
ses d_e BrasíJia no que concerne à sua região ge_oeconômi- A ·presente proposta de emenda ao Programa de Tra-
ca. São diversos municípios-do Estado de Goiãs e de Mi- - balhri- do FUNDEFE-1986, voltaóo para o desenvolvi-
nas Gerais geograficamente atingidos pela atração mi- menta regional através de aplicações da Secretaria de Fi-
gratória e a influência da Capital Federal, exercendo nanças do DF, não altera a despesa fixada pari o próxi-

fs~~~~~~o~ed~~~e~ -~r~:;:~n:m~:!ri:~~~~~~~~~· P~-- - ~q~é:eJ~~c!~ai~~~~~~!I~~d~~r~;~n:fs, ~~~~~~t:~i:j:: 
interesses_ de Brasflia no que concerne à sua região geoe

EMENDA N• 5. 
Onde se lê: 
12- DeSenvolvimento ao Sistema de Apoio às Ativi

dades ProdutivaS, -inclusive na Região Geoeconômica de 
Brasília. 

Leia-se: __ 
12-- Desenvolvimento do Sistema de Apoio às AtiVi

dades Produtivas, na ReSião GeOecOnômica de Brasília. 

l-ATA DA 193• SESSÁO, EM 8 DE OU
TUBRO DE 1985 

1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 -Mensagens do Senhor Presidente da Re-
puõlica 

Suhmernzdo à aprovação do Senado nome indicadQ 
para função Ct{jO provimento depende de sua prévia 
aquiescência. -

N~' 230/85 (n~' 497/85, na o"ii8erri), referente à escO
lha do Sr. Marcos Antonio de Salvo COimbrã;Minls
tro de Primeíra:- Classe, da Carreira de Diplomata, 
para exercer a função de Embaixador do Brasil no 
Canadá. 

-Encaminhando à deliberação do Senado o seguin
• te proj~to de lei: 

Projeto de Lei do Senado n'i' 301/8.5-DF, que aliCrã 
dispositivos da Lei n~' 5.619, de 3 de novembro de 
!970. e dá outras providências. - --

- Restituindo autógrafos de projetas de lei saneio~ 
nado.c 

N~' 233j85_(n9 495/85, na origem), referente ito 
Projeto de Lei do Senado_ n~' 184, de 1984. _(Projeto 
que se tran.~formou na Lei n'i' 7.379, de 7- t0-85). 

N~' 234/85 (n~' 496/85, na origem), referente ao 
Projeto de Lei da Câmara n9 239/84. (Projeto que se 
transformou nu Lei n~' 7.380, de_7·10-85). 

1.2.2- Pareceres encaminhados à Mesa 

conômica. São diversos municípios do Estado de Goiâs e 
de Minas GeraíS geograficã.mente atingidos pela atração 

~gr~_t_Q_riªJLa irtfl!lf!n_ç_llt __ da_Capital Fedenil, exercendo 
_ pressões de_ '?rdem sócio-econômic~s~ demandando, por 

iss.O, prioríàade de recursos. - Henrique Santillo. 

EMEN_DAN• 6 

Acrescente-se ao item 08-(Çonstrução de Estradas Vi~ 
cinais.._) o valor' de 5.000.oqcJ (em crs 1.000). 

-SUMÁRIO 
_o 1.2.3- Comunicações da Presidência 

Referente "a6 recCbilnerito da Mensagem n~'231/85, 
pela qual o Senhor Presidente da Repóblica solicita 
autorização do Senado para que o Governo do Dis
trito Federal possa contratar empréstimo interno 
destinado à construção e u-rbanização_de unidades re
sidenciais nas cidades satélites de BraSl1ia~DF. 

Prazo para oferecimento de emendas ao Projeto de 
Lei d9Senado n~' ~01/85-DF, lido_gmteriormente. 

1.2.4- Leitura ~e projeto 

-N~' 302/85, de autori~ do Sr. Nelson CarneirO, que 
·declara de utilidadoe pú~lica o Clube de Radiamado
res CWRJ do Grupo-dei CW do Estado do Rio de Ja
neiro. 

1.2.5- Requerimento 

N~' 396/85, de autoria do Sr. Itamar Franco solici
tando a retirada do Requerimento nl' 393(85, de sua 
autoria. Deferido. 

1.2.6-- Discursos__d~ Expediente 

SENADOR ADER_BALJUREMA, como Lid.,-
Ressurgimento do jornal "Diãrío-da Noite", de Reci
fe._ Realização, em Brasília, do III Congresso Ex
traordinârio da CNEC. 

SENADOR ITAMAR FRANCO-CoTI-clusões 
do 11 Congresso Mineiro de Profissionais âa Enge
nharia, ArqUitetura, Agronomia, Geologia e GeO"gr:i
fia. 

Altere-se o item 19 (Despesas à Programar) para ova
lor de 17.438.000 (em Cr$ 1.000). 

Justificação 

A presente _proposta: de emenda ao Programa de Tra~ 
billho do FUNDEFE-1986, voltado para o ·desenvolvi~ 

_ ~ento_regional através de aplicações da Secretaria dc"Ji* 
nanças do DF, não altera a despesa fixada para o pr6xi* 

_ mo_ ex.ercicio final}c:~~i'o. ~mbo_ra as despesas estejam 
.aquém das reais necessidades regionais, visa ajustâ-la aos 
interes_ses de Brasília no que Concerne à sua região geoC?-
conômíca. São diversos municípios do Estado de Gõiâs e 
de Minas Gerais geograficamente atingidos pela atração 
migratória e _a influência da Capital Federal, exercendo 
pressões_ de ordem sócio-económicas, dem~ndando, por 
isso, pfióiidade'ái recUrsos. - Henrique Santillo. 

SENADOR MURlLO BADARIJ, como Líder
Interferência do poder púbico estadual nas eleições 
municipais de 15 de novembro próximo. 

SENADOR HELIO GUE!ROS, como Líder·
Resposta ao discurso do orador que o antecedeu na 
tribuna. 

1.2.7- Fala da Presidência 

Cancelamento, após consulta que faz ao Plenário 
na oportunidade, da convocação do Sr. Ministro das 
COmunicações, aprovada atravês do Requerimento 
n' 141/85. 

].2.8- Apreciação de matéria 

Redaçào final do Projeto de Lei do Senado n9 
23Jf85, que fixa percentual mínimo para aplicações 
em educação pelas empresas em que o Estado tem 
participação acionária majoritária. Aprovada, rios 
termos do -ReQuerimento n9 397/85. Ã Câmara dos 
Deputados. 

1.2.9 :...=CoMunicação da PresidêOciã 

Convocação de sessão extraordinária a realizar-se 
hoje. às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Diã 
que designa. 

1.3 ~ORDEM DO DIA 

- Redação final do Projeto de Lei da Câmara n9 
85/85 (nq._965/85, na Casa de origem), de iniciativa: 
do SCnõOfPfesidente_ da República, que dísp<5e sobre 
a aplicação do estabelecido no art. 2~' da Lei n~' 6. 185, 
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de 11 de dezembro de 1974, que dispõe sobre o regi
me jurídico dos S_ervidores Públicos Civis da Admi~ 
nistração Federal Direta-e das Autarquias Federais, e 
dú outras providências. Aprovada. Ã sam;Jo .. 

- Substitutivo do Senado a-o Projeto de Lei da 
Câmara n'1 89/85 (ns-869/84, na Casa d-e origem), que 
autoriza o Poder Executivo a estender, aos servidores 
que especifica, os benetídoS-previstos~no art. 3'1 da 
Lei n~ 7.025, de 8 de setembro de 1982. Aprovado. A 
Câmara dos Deputados. 

- PrOjetó-Oe Lei -d-o-- Senado n'1 101/85-
Complementar, que cria o Estado de Tocantins e dá 
outras providências. Discussão encerrada, após usar 
da palavra o Sr. Benedito Ferreira, Voltando às co
missões competentes em--virtude de recebimento de 
emenda em Plenário. 

-Projeto de Resolução n9 43/83, que altera are
daçào do inciSo XI do arL 239 do Regimento Interno 
do _Senado Federal. Aprovado. Â Comissão de Re
daçào. 

-Projeto de Resolução n' 108/85, que autoriza o 
Governo do Estado de Sergipe a eleva Cr$ 
6.187.413.236 (seis bilhões, cento e oitenta e sete mi
lhões, quatrocentos e treze mil. ,duzento!! e trinta e 
seis cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 
Aprovado. À ComisSão de Redação. 

-Projeto de Resolução n'>' 109/85, que autoriza o 
Estado do Rio de Janeiro a elevar, temporariamente, 
em Cri 78.117.802.912 (setenta e oito bilhões cento e 
dezessete milhões, oitocentos e dois mil, novecentos e 
doze cruzeiros).;. o montante de sua dívida consolida
da. Aprovado. A Com.issãp de Rcdação. 

- Projeto de Resolução n~ 32/83, que dá nova re
dação ao art. 113 do Regimento Interno do Senado 
Federal, referente às atribuições da Comissão de Se
gurança Nacional. Rejeitado. Ao ArquiVo. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 30/85 -(nS> 
1.849/83, na Casa de origem), que dispõe sobre a 
criação de cargos no Quadro Permanente da Secreta
ria do Tribunal Regional do Trabalho da 12• Região 
e dá outras Providências. Aprovado em primeiro tur
no. 

1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia 

SENADOR V/RGIL/0 TÁVORA - Análises 
sobre a proposta orçamentária governamental para o 
exercício de 1986. 

DIÃRIO DO CONGRESSO NÁCIONAL (Seção IÍ) 

SENADORNIVALDO MACHADO- Expectati
v~ de S. Ex•. com relação a possível dispensa de servi
dores das chamadas_~~~elas ~eciais. 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Defesa da 
efetTvaÇào dos servidores ·sob regime da Consoli~ 
dação das Leis do Trabalho; com mais de 2 anos de 
serviço. 

SENADOR ALFREDO CAMPOS- Apoio de S. 
çx• cOm relação ao --Posicionamento das lideranças 
do funcionalis-mo público, no sentido de que não se
jam feitas modificaÇões -definitivas ein seus estatutos, 
antes da implantação _da Assembléia Nacional Cons
tituíiite.-- - - ---- - - - -- -

-i.i2 :._: Designaçã-~ da Ordem do Dia da Pr6"xima 
SeSSão- -

1.4- ENCERRAMENTO 

2.-AtA DA 194• SESSAO, EM 8 DE ou, 
TUBRO DE 1985 

2.1-ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1 - Requerimento 

N~ 398/85, de autoria dos Srs. S~nadores Carlos 
Chíarelli, Hélio Gueiros e Murilo Badaró, solicitan
do urgência, nos termos do art. -311, alíne~ .. b" do 
Ref!imento Interno, para o Projeto-de Lei do Senado 
n9 267/~?· qúe dispõe sot?re a não 3:plic~ç~o dos Re:: 
-guiamentOs Disciplinares das Forças Armadas aos 
casos que especifica. 

l.:tl-:-' Comunic_ação 
, __ Do. Sr . .Senador João Lobo de que se ausentará do 
País, em missão oficial. 

2.3-0RDEM DO DIA 
- Rcdação Fíriúl do Projeto de Lei do Senado n'? 

4jR3. cjuc introdui_ tTIOOifiCãçõeS- na ConsolidãÇão 
das Leis do Trabalho, na parte que disciplina ajorna~ 
d;J de trabalho. Aprovada. À Câmara dos Deputados. 

- Redaçào Final do Projeto de Lei do Senado n9 
55/SJ, que determina seja a Bandeira Brasileira has~ 
tc-.Hlu, diariamente, nos estabelecimentos de J<:> e 2<? 
graus, sob dtntico do Hino Nacional. Aprovada. À 
Câmara dos Deputados. 
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- Redação Final do Projeto de Lei do Senado n'i' 
251/83, que autoriza a cOntagem recíproca para apo
sentadoria por tempo de serviço público e de ativida
dc privadu dos professores. Aprovada. À CãmUra dos 
Deputados. 

-Projeto de Lei da Câmara nl' 67f85 (n~> 
3. 139/84_, na Casa de 9rigem), que dá nova denomi
nação ao aeroporto do Tirirical, em São Lufs, no Es
t;t<.lo do rytaranhão. Aprovada. Â sanção. 

2.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 
- Projet_o de Lei do Senado n"' 267/83, em regime 

de urgência, nos termos do Requerimento n~>)98/85, 
lido no Expediente. Aprovado, nos termos de substi
tutivo de plenário, após pareceres das comissões 
com-pctcnlCs.- Ã -COinissão-ae Redação. 

-- Rcdação Final do Projeto de Lei do Senado n~ 
267/S3~ aptCCiado anteri.ormcnte. Aprovada. Ã Câ~ 
mara dos Deputados. 

2.3.2 - Discurso pronunciado após a Ordem do Dia 

SENADO[{ NELSON CARNEIRO - Reforma 
tríbutúria. 

2.3.3- Designação da Ordem do Dia da próxima 
sessão. 

2.4- ENCERRAMENTO 

3- DISCURSO PRONUNCIADO EM SES
SÁO ANTERIOR 

Do Sr. Roberto Campos, proferido na sessão de 2-
10-X.I. 

4-ATOS DO PRESIDENTE DO SENADO 
FEDERAL 

N'>'s 228, 229 e 230, de 1985 

5 -INSTITUTO DE PREVIDJ!:NCIA DOS 
CONGRESSISTAS 

-Ata da 16' Reuniªo Ordinâria,_realizada em 19-
9-85. 

6- MESA DIRETORA 

7- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTI
DOS 

8- COMPOS!ÇÁO DAS COMISSOES PER
MANENTES 

Ata da 193~ Sessão, em 8 de outubro de 1985 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

Presidência dos Srs. Guilheniie- Palmeira, Eunice Michiles e Martins Filho 

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

Mãrio Maia-=- Eunice Michiles- Raimundo Parente 
- Aloysio Chaves_- Gabriel Hermes .: .. :Hélio Guf:ÍioS-
-Alexandre Costa- Américo de Souza.= Alberto Sil-
va- Helvídio Nunes- César Cals- José Llns
Virgnío Távora- Martins FilhO- HumbertO LuCena 
- Marcondes Gadelha- Aderbal Jurema- Cid Sam
paio - Nivalda Machado - Guilherme Palmeira -
Luiz Cavalcante - Lomanto Júnior - Luiz Viana -
João Calmon- José lgnácio Ferreira- Nelson Carnei
ro -Itamar Franco :....:.;..:Murilo Badaró -Alfredo Cam
pos - Benedito Ferreira - Mauro Borges - Gastão 
MUller- Jorge Bornhausen- Carlos Chiarelli- Alci
des'Saldanha- Octavio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Guilherme Pãlmeira) -A !is~ 
ta de Presença acusa o comparecimento de 35 Srs. Sena
dores. Havendo número regimental, declaro aberta a ses
são. 

Sob a proteção de Deus, iníciaincis nossos trabalhos. 
O Sr. 111-Secretádo vai proceder à leitura do Expedien

te. 

EXPEDIENTE 

M~NSAGENSODÓ-Sft]\!HOR PRESIDENTE DARE-~ 
!'JI!ILKA, 

Submetendo à deliberação do Senado a escolha de nome 
indicado p_amfli.n~àp_ cUjQ_prOvimento dejJeizde de sUa pré~ 
via J~qulescê11_cia: 

MENSAGEM 
N• 230, de 1985 
(N9 497/85; na origem) 

~J:;x~o:dentíssimos Senh0rt:s ·melllbros do $en~do Ft:de
raf:' 

De conformidade com o artigo 42, item III, da Consti~ 
tuiç:io Federal, tenhÚ a honra ~e submeter .à aprovação 
de Vossas Execlênci<.ts ae~_cojh_ã, que desejo fazer, dQ~e
nhor Marcos AntoniOCie -Salvo Coimbra, Ministro de 
Primeira Classe, da Carreira de Dipolomata, para exer-

ccr a funr.;i'io de Embaixador do Brasil no Canadá, nos 
_l{!J'Jltos_dos.a.rt.S-. 24, § 2~', e 38 dO Decreto n~> 91.658, de IS 

de ~dernbro de 1935. -
Os inéritú:;dO Embaiiu:dOr -Marcos Antonio de SalVo 

Coiml::ira, qui: me induziram a escolh~lo para o desem
penho dessa elevada função, constam du anexa infor
mar.;ào do Ministéri6 dus Relações Exteriores. 

Brasília, em 7 de outubro de_ 19!:15. -José Sarn~y. 

INFORMAÇÃO 

Cúrríeulum Vitae 
Embaixador Marcos Antonio de Salvo Coimbra. 

Curvclo/MG, I~ de junho de 1927. 

Filho de üastüo de Oliveira Coimbra e Ruth Penna Sal
vo Coimbra. 

Curso de Pn:paraçito à Carreira de Diplomata, IR Sr. 
Curso de Apcrfei~_;oamento de Diplonwtas, IRBr. 
Chd'e d() Cerimonial dU. PrcsidtndU da República, 1961. 

Cônsul dCTerceira ClaSse, 3 de outubro de 1951. 
Segundo~Secretário. merecimento, i4 d-e agosto de 1957 .. 
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Primeiro-Secretário, merecim_ento, 24 de outubro de 
1961. 
Conselhciro, __ título, 13 de fevereiro de 1967. 
Ministro de Sc.gundu Classe, mereCimento, 31 di:: março 
de 1967. 
Ministro de Primeira Classe, merecimento, lO de se
tcmbm de 1967. 

Sccrctúrio do Dirctor do Instituto Rio Branco, 195t. 
Chefe du.S_eçào de AdinínistrUçào do Instituto Rio Bran
co, 1952. 
Auxiliar do Chefe do Departamento Político e Cúltura_l, 
I tJ56j58. . - - -- ---.-
Chefe da_Divisão da .América Meridional, 1963. 

Li~boa, Vkc-Cõnsul, 19~3/56._ 
Assunção, Segundo-Secretário, 1957/58. 
Assunç~10, Encurrcgado de Negócios, 1958. 
Havana, Segundo-Secretário, 1959/61. 
Havunu, Encarregado de Negócios, 1959, (960 e 1961. 
Gênova, Cônsul-Adjunto, 1961/63. 
Génova, Encarregado, 1961, 1962 e 1963. 
Lisboa. Primeiro-Secretário, -1964/66. 
Lh.bo;.t, Enr.:.<.trregudo de Ne,gócjos, 1964 e 1965. 
Ãncara. Primeiro-Secretário, 1965. 
Ãncara, Encarregado de Negócios, 1965. 
Tóquio. Primeiro-Secretário, 1966/67.-
TóC,Juio, Conselheiro, 1967. 
Bucareste, Ministro Plenipotenciário, 1968/72. 
Pn:tóri;,t, Ministro Plenipotenciário, 19"72/74. 
Abidj:lll, Embaixador, 1974/77. 
Frcctown, Embaixador, cumulativamente, 1976/77. 
Uagadugu, Embaixador, cumulativamente, 1976/77. 
Cairo, Embaix;,tdor,_l2_78/85. _ 
Cartum, Embaixador, cumulativamente, 1978/85. 

Comisst1o de Estudos do Programa duX Conferência ln
tcramcric:.tna_. Caracas, 1954 (membro). 
Ã disposh;ão do Ministro das Relações Exteriores de 
Portugal, em visita ao- Brasil, 1957~-
Comissão da CTAP, 1957 (assessor técnico). 
Missrto Especial às solenidades de posse do Presidente 
do Par~tguai, 1958 (membro). _ 
Rcuni~!O do Grupo de Trabalho da Aliança dos Prod_u_t_o
res de Cacau sobre Renegociações do Acordo Interna
cional do Cacau, Abidjan, 1975 (chefe). - · -

XXXIV Sessão Plenária do Comitê Consultivo Interna
cional do AJs;odào, Abidjan, 1975_ (chefe). 
M is.slto Especíal para representar o Governo brasileiro 
nas exéquias do Presidente da República Árabe do Egi
to, Mohamed Anwar EJ-Sadat, 1981 (membro). 

Ordem do Rio Branco, Grà-Cruz, BrasiL 

O Cmb<.~ixador Marcos Antonio de Salvo Coimbra se 
encontm nesta data no exercício de suas funções de Em
baixador do Bntsil junto à República Árabe do Egito. 

SeCretário de Estado das Relações Exteriores, ein- de 
de 1985. - Paulo Monteiro Lima, Chefe do Departa-
mento do Pessoal. -

(À Comissão de Relações Exteriores) 

Submetendo à deliberação ~o Senado projeto de lei: 

MENSAGEM 
N• 232, de 1985 

(N'il 493/85, na origem) 

Excelentíssimos Senhores membros do Congresso Na
cional: 

Nos termos do artigo 51 combinado com o artigo 42, 
item V, da Constítuíção Federal, tenho a honra de sub
meter à elevada deliberação de V. Ex•s, acompanhado de 
Exposição de Motivos do Senhot Governador do Distri
tO Federal, o anexo projeto de lei que "altera dispositi- · 
vos da Lei n" 5.619, de 3 de novembro de 1970, e dá ou
tras providências". 

Brasília, em 7 de outubro dy 1985.- José Sarney. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

E.M. n' 043/85 - GAG 
Br_asília, Qf, _'Z7 ç!c ag9$_tO de 1985. 

Exceleritlssimo Senhor Presidente da República: 
Tenho a honra de submeter à consideração de V. Ex• a 

presente proposta de alteração de Lei n9 5.619, de 3 de 
novembro de 1970, que dispõe sobre os vencimentos do 
pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal. 

A proposta, conforme a exposição do Senhor 
Comandante-Geral, ajusta a atual Lei de Vencirrientos 
a_g_s conceitos_y_i_g_e_ntes nas F Of!!!?.J> AI}na-º'ªs. Assim, cor
rige Vánas Situações, Cõlno as "relacionadas às Diárias~ 
Gratificação de Função Categoria II (tropa), ao Soldo e 
à !natividade do policial-militar. 

A- PolíCia Militar, como Força Auxiliar, Reserva do 
- ExérCito, prOcüra harmonizar sua legislação aos precei

tos adotados pelas Forças Titulares. Dentro desse espíri
to p_{ltri_~t_i_c9,_ encaminho para apreciação de V. Ex• ao 
anteprojeto em causa que já recebeu parecer favorável 
do Estado-Maior do Exército. 

Esclareço, finalmente, que os efeitos finanCeiros- da 
_c-aplicação da nova Lei retroagirão a I"' de julho de 1985. 

A proveito a oportunidade para renovar a V. Ex• pro
testo_s_ de respeito e estima. - Deputado José Aparecido 
de Oliveira, Governador do Disirito Federal. 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
No 30!, DE 1985 ~DF 

---/\Itera dispositivos da Lei n9 5.619, de 3 de no
vembro de 1970, e dá outras providências. 

o-senado Federal revolve: 
~ft. 1"' Os artigos 23 e 100 da Lei n"' _5.619, de 3 de 

novembro de 1970, passam a viger com a seguinte re
dação: 

"Art. 23. A GratificaÇão de Função Categoria 
-u, é devida ao policial-militar que efefiVaniente-sii"
va, em Órgãos de Execução, Orgãos de Apoio de 
Ensino, ou Órgãos de _Apoio de Material. 

§ 19 O direito à Gratificação, de que trata este 
attigo, tem início na data da ~presentação do 
policial-militar à Organização Policial-Militar, 

--pronto para o serviço, e cessa na data de seu desliga
mento. 

§ 2"' Os valores percentuais e outras condições 
de pagamento da Gratificação de Função Categoria 
Il serão regulados pelo Governador do Distrito Fe
deral." 
- ·~A,rt~- 1-ÕO. O Oficial PM que contar 'mais de 30 

~(t~inta) anos de serviço, quando transferido_ para a 
inatividade, terá o cálculO de seus proventos referi
do ao _soldo do posto imediatamente superior, de 
acordo com os artigos 99 e 103 desta Lei. _ 

§ 1"' O Oficial PM nas condições deste artigo, 
se ocupante do último posto da hierarquia Polic~al
Militar, terá o cálculo dos proventos referido ao sol
do_ do seu próprio posto, aumentado de 10% (dez 
por cento). 

§ 29 O disposto neste artigo não se aplica aos 
Policiais~ Militares que jâ se encontram na !nativida
de, os qusi terão seus proventos mantidos de acordo 
com os direitos que já lhes foram atribuídos." 

Art. 2.,. A indenização a que se refere o caput do arti
go 28 da Lei n"' 5.619, de 3 de novembro de_l970, é o 
quantitativo em dinheiro, isento de tributação, devido ao 
Policial-Militar para ressarcimento de despesas decor
rentes _de obrigaç9~s impostas para o exercício de cargo, 
comissão, função ou missão. 

Art. 39 A Diária de Alimentação de que trata o arti
go 31 da Lei n9 5.619, de3 de novembro de 1970, é conce
dida com base em percentuais calculados sobre o Maior 
Valor de Referência resultante da aplicação da Lei nt 
6.205, de 29 de abril de 1975. 

Parágrafo único. O Valor dos percentuais da Diária 
de Alimentação, a que se refere este artigo, será fixado 
em relação a cada posto ou graduação do Policial
Militar, mediante ato do Governador do Distrito Fede
ral. 

Art. 4<.> ___ O_Adiciooal de Inat_ividade de que tralam_o 
item 3 do artigo 93 e o artigo 107 da Lei n.,. 5.619, de 3 de 
novembro de 1970, com a redação dada pelo Decreto-lei 
n'>' 1_.716, d~_2_1 c;i~ novembro de 1979, é calculado mensal
mente sQbre o respectiVo provento, em função do tempo 
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de serviço efetivamente prestado nas_ seguintes con~ 
diçõ~ 

-1 _:_45% (quareiita e cinco-por cento) quando o tempo 
computado for de 40 (quarenta) anos; 

ii --35% (trinta e cinco_ por cento) quando o tempc 
computado for de 30 (trinta) anos; 
III- 20% (vinte por cento) quando o tempo compu~ 

tado for inferior a 30 (trinta) anos. 
Art: 5<.> O valor do s~ldo do posto de Coronel PM, 

de que trata o artigo 122, da Lei n"' 5.619, de 3 de no
vembro de 1970, é fixado em_CrS 3.509.160 (três milhões, 
quinhentos e nove mil, cento e sessenta cruzeiros), obserM 
vados os índices estabelecidos na Tabela de Escalona
mento_ Vertical a_nexa ao Decreto-Lei n' 1.860; de _ __l8 de 
fevereiro de 1981. 

Art. 6" Os efeitos financeiros decorrentes da exe
cução desta Lei vigoram a partir de l"' de julho de 1985. 

~rt. 7'>' Esta lei entra em vigor na data de sua publi· 
cação. 

Art. 8.,. Revogam-se as disposições em contrário e, 
especialmente, os artigos 9"', 24, 25, 26 e 27, da Lei n'>' 
5.619, de 3 de novembro de 1970. -

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N' 5.619. 
DE 3 DE NOVJ;;MBRO DE 1970 

Dispõe sobl-e vencimentos, indenizações, proventOs 
e outros direitos da Polícia Militar do Distrito Fede-
ral, e dá outras providências.. · 

Ã~~.- 9~ .. o_=~'dtidi;i ~itit~~- ~~. ;::r~i;t~- d~ ·;;:v,~·.·;~-
missão ou função, cujo desempenho seja privativo de 
posto ou graduação superior ao seu, percebe o soldo des
se posto ou graduação. 

§ }9 Quando, na substituição prevista neste artigo, o 
cargo, comissão ou função for atribuição de mais de um 
posto ou graâuação, ao substituto cabe o soldo corres· 
pendente ao menor deles. 

§ 29 Para os efeitos do disposto neste artigo, prevale
cem os postos e graduações, correspondentes aos cargos, 
comissões ou funções, estãbelecidos em lei, regulamento, 
regimento interno, quadro de organização e distribuição 
de efetivo ou lotação, nesta ordem, 

§ 3.,. O disposto neste artigo não se a.Plica as substi· 
tuições, por motivos de ferias, gala, nojo e outras dispen
sas até 30 (trinta) dias. 

Ã~t.' 24:-. A"Gr;tifi;;~ã~ ·d: F~~~ã~ ~· c·;t~~~ri; íi, 
tiPá-1 ---é devida ao oficial PM possuidor do Curso Su
perior de Polícia e em efetivo desempenho de sua função 
especifica. 

Parâgrafo único. O GoVerno d_o Distrito Federal es· 
iabelecerA quais as funções a que se refere este artigo. 

Art. 25. A Gratificação de Função - Categoria II, 
tipo 2 - é devida ao policial militar em função em uni
dade de tropa. 

Parágrafo único. Percebe também esta gratificação o 
policial militar em função de ensino ou instrução em es· 
tabe_lecimeJ!tO de ensino ou de instrução policiais milita· 
res. 

Art. 26. A Gratificação de Função - Categoria II, 
tipo 3 - é devida ao militar em efetivo desempenho de 
funções policiais militares não enquadrada nos artigos 
24 e 25 desta Lei. 

Art. 27. Os valores percentuais das gratificações re-
feridas nos artigos 24, 25 e 26 serão fixados ou reajustaM 
dos, por Deci'eto do Governo do Distrito Federal, obser-
vado o disposto no artigo 24 do Decreto-Lei n' 667, de 2 
de julho de 1969. 

TITULO III 
D~ lndenlzações 

Ãrt. 28: Indenização é o quantitativo em dinheiro 
devido ao policial militar para ressarcimento de despesas 
decorrentes de obrigações impostas para o exercício de 
cargo, comissão, função, encargo ou missão. 

Parâgrafo único. As índenizações compreendeffi: 
a) diárias; 
b) ajuda de custo; 
c) transporte; 
d) moradia. 
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Art. 31. O valor da Diária de Alimentação é igual a 
um dia de soldo: 

I) de Coronel PM, para os Oficiais Superiores; 
2) de CapitãO PM,-para os Capitães, Oficiais Subal

ternos e Aspirantes-a-Oficial; 
3) de Subtenente PM, para Subtenentes, Sargentos e 

alunos das Escolas de Formação de Oficiais; 
4) de Cabo PM, para Cabos e Soldados. 

TITULO VI 
Do Policial·Militar na •!natividade 

CAPITULO I 
Da Remuneração 

Art. 93. O policial militar na inatividade remunera
da, satisfeita as condições estabelecidas D.este Titulo, faz 
jus: 

1) aos proventos; 
2) ao auxílío-invalfdez; 
3) ao adicional de ínatividade. 
Parãgrafo único. São exteDsivos ao policial militar 

na inatividade remunerada, no que lhe for aplicável, os 
direitos constantes dos artigos 52 a 66 e 78 desta lei. 

CAPITULO IV 
Do Adicional de ]natividade 

Art. 107. O adicional de que trata o item 3 do arL 93 
é calculado mensalmente sobre o respectivo pt:Ç>vento e 
em função do tempo de serviço efetivamente prestado 
nas seguintes condições: 

I) de 20% (vinte- Por Cento), quando o tempo de efeti
vo serviço computado for de 40 (quarenta) anos; 

2) de IS% (quinze por'cento), quando o tempo deefe
tivo servíçO coniplirado for de 35 (trinta e cinCO) anos; 

3) de 10% (dez por cento), quando o tempo de efetivo 
serviço computado for de 30- (trinta r anos. 

TITULO VIII 
D~sposições D~versas 

CAPITULO I 
Disposições. Gerais 

Art. 122. O valor do soldo será fiXado, para cada 
posto ou graduação, -com base no soldo do posto de Co
ronel PM, observados os índices estabelecidos na Tabela 
de Escalonamento Vertical, anexa a esta lei. 

Parãgrafo único. A tabela de soldo, resultante da 
aplicação do Escalonamento Vertical, deverâ ser consti
tuída por valores arredondados de m_últiplos de 30 (trin
ta). 

LEI N' 6.205, DE 29 DE Al!RIL DE.1975 

Estabelece a descaracterização do salário mínimo 
como fator de correção monetária e acrescenti Pará
grafo único ao artigo ]9 da Lei n9 6.147, de 29 de no
_vembro de 1974. 

O Presidente da República; 
Faço saber _que o COngressO NadOllal decreta e eu san-
ciono a seguinte Lei: - -

Art. 111 Os valores monetãrios fixados ~om base no 
salârio mínimo não serãO conSiderados pam: quaisquer 
fins de direito. 

§ 1 <~ Fica excluída da restrição de que trata o "ca
put" deste artigo a fixação de qUiisqiicir Valores salariais; 
bem como os seguintes valores ligados à legislação da 
previdência social, que continuam vinculados ao salãrio 
mínimo: - -

I - Os benefícios mínimos estabelecidos no artigo ~o;~ 
da Lei n9 5.89"0 -de 8 de junho de 1973; 

II- a cota do salãrio-família a que se refere o artigo 
29 da Lei n9 4.266 de 3 de outubr_o de 1963; 

III --Os benefícios do PRORURAL (Leis Comple
mentares n9s I 1, de 26 de maio d31971, e 16, de 30 de ou
tubro de 1973), pagos pelo FUNRURAL; 
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IV- o salãrio base e os beneficias da Lei n<;> 5.859, de 
-11 de dezembro de 1972; 

V- o b~neficio ip.stituídÇl pela Lei n9 6.179, de li de 
dezembro de 1974; 

VI- (Vetado). 
§ 2• (Vetado). 
§ 39 Para os efeitos do disposto no artigo 511 da Lei n9 

5.890, de 1973, os montantes atualmente corresponden
tes-aos limites de 1 O e 20 vezes o maior salãrio mlnimo vi
gente serão reajustados de acordo com o disposto nos ar
tigos 19 e"29 da Lei n9 6.147, de 29 de novembro de 1974. 

§ 49 Aos contratos com prazo determinado, vigentes 
na data da publicação desta Lei, inclusive os de locação, 
não se aplicarão, até _o respectivo término, as disposições 
deste artigo. - -

Art. 29 Em substituição à correção pelo salârio 
mínimo, o Poder Executivo estabelecerã. sistema especial 
de atualização monetária. 

Pará8rafo único. O coeficiente de atualização-·mone
rãrla, sêgundo o disposto n_este artigo, serã basea4o no 
fãrOf de reãjuslamento Salarial a que se referem os arti
gos 111 e 29 da Lei n9 6.147, d~ 1974, exclufdo o coeficiente 
de aumento de produtividade. Poderã estabelecer-se com 
limite~_ para a variação do coeficiente, a variação das 
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN). 

Art. 311 o·artigo 111 da Lei n9 6.147, de 1974, fica 
acrescido de parágrafo único cõm a seguinte redação: 

"Parágrafo" único. -TOdOs oS salários superiores 
a 30_(tríftlã) vezes O maior salário riifnínio vigente 
no País terão, como reajustamento legal, obriga
t6rio, urri aáésdffio igiiaf a "íinportâriciiCesuhante 
óa aplicação àquele liníite da taxa de reajustamento 
decOrrente do disposto no '""caput" deste artigç!' 

- -- ·-- . - - - . 
Ar L 4Q Esw Lei entra em vigor na data de

7
sua publi~ 

caçào, revogando as disposições em contrário. 
Brasilia, 29 d_e abril de l975; 15M aªjildep_endência e 

87' da República. - ERNESTO GEISEL - Arnaldo 
Prieto. 

DECRETO-LEI N' !.716, 
DE 21 DE NOVEMBRO DE 1979 

D~ nova redação a dispositivo da Lei n9 5.619, de 3 
de novembro de 1970 e Lei n~' 5.906, de 23 de julho de 
1973, alterada pelo Decreto-lei n9 1.618, de 3 de 
març-o de 1978. 

O Presidente da República, no uso das atribuições que 
lhe confere o artigo 55, item III, da Constituição, decrew 
ta: 

Art. 111 O artigo 107, -da Lei n9 S.<Ü9, de 3 de no
l!"etp.bro de 1970, a_l_teracl.o pelo_Decreto_-Iei n9 1.61_8, de 3 
de março de 1978, passa a vigprar com- a seguinte re
dação: 

"Art. 107. ·u adiciori:at de que trata o item 3-do 
artigo 93, é _ca_lculado mensalmen_!e sobre ps respec-

-ilVqs ·prOVe-n1Çs e em função do tempo -de servi&o 
efetívãmente Pre_stado, nas seguintes Condições: · 
l- 30% (trinta por cento) quando o tempo com

putado for de 35 (trinta ·e- cincO) anos; 
2 -_:_;-1"-B%-(vinte -e -cinco -Poi -cento) quando o tem-

po computado for de 30 (trinta) anos; -
3-5% (cinCo--po-r- Cento) qUando o tempo com

p~~a:~?_ !C?~ ÍJ!_f~~!~r_ a 30 (trinta) anos." 

Art. 211 O artigo 107, da Lei n11 5.906, de 23 de julho 
de- 1973, alterado pelo Decreto-lei n9 1.618, de 3- de 
março de 1978, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 107.- O adicional de inatividadcmenciona
dO no-artigo 92,-é calCulado-mensalmente-sobre os 

_--!espectivos proventos e eJl!-funçãO do ~pode ser
-- viço efctiv3.nien!e prestado, com os :acréscimos asse~ 

------= guradõs--na legislação em vigár, para esse fi~', n"as 
seguintes condições: 
f~ ~%(trinta por_Cerlto) quâ.rido o tempo com

putado for de-35 (ifinta e cin~) anos; 
II- 25% (vinte e cinco por cento) quando o tem~ 

po computado for de 30 (trinta) anos, 
III- 5% (cinco pOr cento) quando atempo com

putado for inferior a 30 (trinta) anos." 
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Art. 39 Os valores_ percentuais da gratificação de 
função policial-militar a que se refere o artigo 22, itens l, 
2, 3 e 4, da Lei n9 5.619, de~ de novembro de 1970, pas
sam a ser respectivamente,_ os s~guintes: 

55% (cinqUenta e cinco por cento); 
45% (quarenta e cinco por cento); 
35% (trinta e cinco por cento); 
25% (vinte e cinco por cento). 
Art: 4i> Os valores percentuais da gratificação de ha

bilitação de bombeiro-militar a que se refere o artigo 21, 
incisos I, II e III, da Lei n9 5.906, de 23 de julho de 1973, 
passam a ser, respectivamente, os seguintes: 

45% (quarenta e cinco por cento); 
35% (trinta e cinco por cento); 
25% (vinte e cinco por cento). 

Art. 511 A despesa decorrente da aplicação deste 
Decreto-1m serâ atendida à conta das dotações constan
tes do orçamento do Distrito Federal. 

ArL 69 Este Decreto-lei vigora a partir de 111 de ou
tubro de 1979, ficando revogadas as disposições em con
trário. 

Brasília, 21 de novembro de 1979; 1589 da Indepen
dência e 919 da República. 

DECRETO-LEI NO 1.860, 
DE 18 DE FEVEREIRO DE 1981 

· Fixa o valor do soldo dos postos de Coronel PM, 
da POiídB. Militar e- Coronel BM, do Corpo de Bom
~iros do D!strito Federal, e dá outras providências. 

O Presidente da RePública, no uso da atribuição que 
lhe confere o artigo 55, item III, da Constituíçã.o, decre
ta: 

Art. 111 A Tabela de Escalonamento Vertical anexa 
ao Decreto-lei n9 1.463, de 29 de abril de 1976, fica subs
tituída, a partir de 111 de janeiro de 19"81, pela Tabela ane>< 
xa a este Decreto-lei. 

Art. 29- _Q_ Va!o:f4~~ sO!d5)-d_9.s pq~~oS-de Corollel PM 
e Coronel BM, respectivamente, da Polícia Militar e do 
CorpO -de BOmbeiros do Distrito Federal, de que tratam 
os artigos 122, da Lei n• 5.619, de 3 de novembro de' 
1970, e 124, da Lei n9 5..906, de 2"3 de julho de 191'3;é fi
xado em Cr$ 48.93-9,00 (quarenta e oito mil, novecentos 
e trinta e nove crUzeiros), a partir de .19 de janeiro de 
1981, e em Cr$ 65.250,00 (sessenta e cinco mil, duzentos 
e cinqUenta_ cruzeiros), a partir de 111 de abril de 1981, ob
servados os índices estabelecidos na Tabela de Escalona
mento Vertical anexa ao presente Decreto~Iei. 

Art. 311 -_As despe-sas decorrentes da aplicação deste 
Decreto-lei serão atendidas à conta dos recursos orça
mentários do Distrito Federal. 

A ri._ 49 Este Decreto-lei entra em vigor na data de 
sua PiiÇ~liCiiÇâO, i:eY~dap~ ãs_ disposições em conti'âriO. 

Hrasma, DF, 18 de fevereiro de 1981; 160'1 da Indepen
dência e 9311 da República. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, do Dis
trito Federal e de Finaitças.) 

Restituindo autógrafos de Projetas de Ui sanciomtdos: 

-N9--23Jf8~-(n-~'-495}85,-na _Qr-igem), de 7 de outubro do 
corrente"aho,- referente aO Projeto de Lei do Senado n9 
184. _de _1984_(nY 5.729/85, na Câmara dos Deputados), 
de __ aut(lria do Senador Ma_uro Borges, que; 1_11tera diSJ?OSi
tlvós âa Lii n11 5:682, de 21 de]Ulho de 1971, modificada
pelas Leis n9s 5.697, de 27 de" agosto de 1971, 5.781, de 5 
de junho de 1972, 6.444; de 3 de outuhro de 1977, e 
6:767, de 20 de dezembro de 1979,-e dá outras providên
Cias. 

(Projeto -que si:: transformou na Lei rio;~ 7.379, de 7 de 
outubro de 1985:} 

N9 234/85 (ri9 496/85, na origem); de 7 de outubro do 
corrente ano, referente ão PrOJetO de Ld da Câmara n9 
239, de 1984 (n9 3.739(84; na CaSa: de or"igem), de inicia
tiva 'dô SeOliõr -Preiíderite_da República, que cria cargos 
de Procurador Militar de 2~ Categoria na carreira do Mi
nistério Público da União junto à Justiça Militare dá ou
tras providências. 

(Projeto que se transformou na (..ei n<;> 7.380, de 7 de 
outubro de 1985 .) 
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PARECERES 

PARECER 
N• 819, de 1985 

D~ Comissão de Constituição e Justiça, sobre o 
Projeto de Lei do Senado nq 28, de 1970, qúe cria o 
Serviço Nacional Obrigatório e dá outras provid~n~ 
cias". 

Relator: Senador Martins Filho 

Com o seu andamentO sobrestado desde 1973, por ~u':' 
cessivas recomendações desta Comissão em Plenário, 
volta-nos, nesta Legislatura, o Projeto de Lei n9 28, de 
1970, de autoria do saudoso Senador Ruy Carn~ro._ 

Inspirado no Wrlt constitucional de que "todos os 
brasileiros são obrigados ao serviço militar ou ~ O!-!trps 
encargos necessârios à segurança nacional, nos termos e 
sob as penas da lei"- art. 92, da Lei Maior-, o então 
representantes da Paraíba elaborou _o projeto de lei sob 
exame. Visa a proposição a institui{ no Pa(s o Serviço 
Nacional obrigatório, no qual serão engajados todos os 
conscrito~ vãlidos _que excedam às necessidades das 
Forças Armadas, a firrlde prestarem serviço em ativida
des ligadas à segurança e ao desenvolvimento nacionais 
pelo prazo de um ano. Se estudante, o conscrito poderá 
continuar o curso ern estabelecimento de ensino no local 
que lhe for designado para servir; se empregado, o cons.:: 
crito terã suspenso o seu contrato de trabalho pelo tem
po da incorporação. A proposição faculta ainda a incor
poração_ ao Serviço N acionalQbrigatório dos_ _que estive
rem desempregados e dos que se apresentarem volunta
riamente. 

NãÕ se pode perder d~ vista o momento histórico em 
que o projeto foi apresentado a esta Casa: 197Q. ··-

Em sua Justificação, acentuou o ifiesquecivel Senador, 
upor dever de justiça", que o idealizador do Serviço Na
cional Obrigatório "foi o ilustre General Pantaleão Pes
soa, que o preconizou há mais de vin_tC: anos, quando 
chefe do Estado Maior do Exê_rcito". Lembrou também 
o Senador Rlly Carneiro qUe o -enlão Deput:idO JoãO 
~~rp.on, em_ entrevista, a .. 0 Jornal", dera conta de uma 
audiência com o Presidente da República, em abril de 
1970, na qual tiveia a oportunidade de apresentar o Ser
viço N acíonal Obrigatório como "fator decisivo para a 
batalha da educação:'. 

.. A construçãá-de rodovias e ferrovias, pontes, cãnais, 
núcleos populacionais de segurança, colônias agrícolas 
para alimentação supletiva, ensino, reflorestamento ó 

outras iniciativas recolbecidas pelo Governo como ur
gentes e prioritárias - todas aSsociadas à educação -
estariam respondendo a inte_resjes na~ionais e con!ri
buindo para a ordem .. - disse o autor em sua_ J11stifi-_ 
cação, para concluir: Educando, reduzindo a desQ~· 
pação, prendendo o homem às suas regiões e, portanto. 
reduzindo os transportes e colaborando dir$_m_çnte em 
todas as operações sanitárias locais, o Serviço Nacional 
(Obrigatório) pode ser ·qualificado como compensador, 
redutor e atê remunerador de despesas feitas em outros 
Setores da defesa nacional." 

Não obstante as peculiaridade:; politico-militares da é
poca - 1970, repita-se, a Cotnissão de Constituição e 
Justiça, teil.do como Relator o Senador Carlos Liridcn
berg, por considerar que o projeto "v~:rsa ma~éria direta· 
mente vinculada com a legislação militar, interessando, 
de perto, às nossas instituições armadas", decidiu preli
minarmente submeter a proposiçãoao exame do Estado-_ 
Maior das FOrças Armadas. 

O EMFA, então chefiado pelo Almirante Murillo 
Vasco do ValJe Silva, após considerações sobre inpreci
sões técnicas do projeto, e 11.pós lembrar que já encami
nhara ao ''Chefe do Executivo projeto de lei no qu~ são 
à.efinidos os «outros encargos" de que trata o a.rt. 9"2 e 
seu parãgrafo _único da COnstituição'', opin~u: "Es~e 
EMFA não julga que o_ projeto em causa mereça apro
vação". 

De volta a esta Ct:lmissão, em 1973,1 o Jtc;lator de en
tão, o nobre Senador José Lindoso, foi de pa!ecer que "a 
idéia contida no Projeto, excetuadaS as suas pequenas 
imperfeições de ordem jurídica e t~ica. é louvãvel e 
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merecedora de encômios". Entretanto, em face da notí- . 
cia do EMFA de que encaminhara ao Executivo ante
projeto visando a regulamentar o art. 92 da Consti
tuição, decidiu a Comissão manter sobr_etudo o estudo 
do Projeto até a manifestação do Executivo. Dessa deci
são discordou o Senador O.siris Teixeira, por considerar 
o projeto inconstitucional. Vale resumir o voto em sepa
rado do então representante do Estado de. ÇJo_g~_ . 

· HComo bem salienta a informação do Estado Maior 
das Forças Armadas, .. é criado um Serviço Nacional 
Obrigatório do __ qual não c_ogita _a Constituição" (~rt. 
!•)." 

"Reside, nesse ponto, a primeira discrepância do pro
jeto com a Lei Maior." 

''No ordenamento jurídico l?rasileiro, dentro das mç
lhores e mais puras tradições liberais, os direitos e garan
tias individuais vêm definidos na Constituição. Assim, 

··estabelece a Carta Magna vigente, no§ 29 do art. 153, o 
princípio da legalidade, segundo o qual "ninguém serã 
obrigad9- a fa..z,er_pu deixar de_f11:ze_r alguma coisa senão 
em virtude de lei", entendida, aí, a palavra "lei no senti~ 
do de norma_ j1,1rídica válida." 

"Ora, a única incorporação de carâter obrigatório, 
qualquer que seja a sUa finalidade, somente pela Constí~ 
tuição pode ser determinada, visto que, implicando em 
engajamento limitador da liberdade individual, foge aõ 
âmbito de disposição do legislador ordinârio." 

E concluiu o então Senador goiano: _ 
-·· .. ·~-Pr.etendendo o projeto estabelecer um Serviço Nacio
nal Obrigatório, revestido das. características de en__gaja
mentq e c~mpulsoriedade, desaborda os limites próprios 
de uma simples lei. Tão-só p·or via de Emenda Co_nstitu
cional um<L tal obrigação poderia ser estatuíd.a." 

E_ne•tminhado ü Comissão de Segurança T"J"acional, de
éldiU esse· órgi:io técriiCo, de cOnformidade com o parecer 
do ilustre Senador Virgílio 1úvora, pelo sobrestamento 
da proposiçlio, ·•até que c-hegue ao Congresso Nacional 
o projeto a que se refere o EMFA". Isto a 24 de abril de 
1973. 

Jú em 1979, o então Presidente da Casa o também 
inesquecível Senador Nilo Coelho, comunicou ao Ple-
húrio a situação do Projeto de Lei""' 28, observando que 
a proposição encontrava-se desde 1973 Com a sua trami
tar.;tlo sobrestada; que até a data não chegara ao Con
gresso _Nacional o prometido anteprojeto do Executivo e 
que, ·•.:1 vista do prazo decorrido e da inexistência de nor
ma regimental que regule a hipótese", iria novamente re
meter o projeto a esta Comissão, para se manifestar a 
respeito de sua tramitação . 

Aqui, o Relator, agora o nobre Senador Cunha_ Lima, 
w:sim se manifestou, no que foi acompanhado pela una
nimidade da Comissão: 

~~A nossa opinião é a de que a matéria deva se manter 
.-;obn:stada. o rato da delonga em regulamentar-se os 
"outros encargos" do art. 92 .da Constituição- o que 

- -aindn não se efetivou, segundo a Presidéncia desta Casa 
- nà'à. deve ser um impeditivo para essa decisão, pois, 
mais ta'tcre_ou mais cedo, aquele dispositivo constitucio
nal terú de ser complementado." 

~·MantêmMse, pois, as mesmas razões que induziram 
esta Comissão, em 1973, a sobrest.ü.r o projeto, fortaleciM 
das pelo fato de que, com tal decisão, se estaria igual
mente homenageando o alto esplrito público que sempre 
prel>idiu as ações e atitudes de Ruy Carneiro no Congres
so Nt~r.:ional." 

S~10 esses os fatus mais relevantes da via crucls do pro
jeto de 1ei que uma vez mais nos chega para exame e 
sobr_e cujo destino tem agora a Comissão o dever de deci-
dir.· --
-Preliminarmente, segundo os registres do PRODA

SCN, cumpre-me informar que ainda não chegou ao 
Congresso Nacional o t~Q l_ongamente esperado antepro
jetá de lei d_o_Poder ExecutiVO, -que- regUlamentaria o art. 
92 da Co.JJsJit_uição federal. 

.Nnc;i~- prelim_inarm~nte, entendo qUe, -deCOrridos 
quinze Unos desde a apresentãção desse projeto, iJnpõe
~c a esta Comissão um posicionamento inequívoco sobre 
a sortt: da proposição, que não há de ser a continuidade 

- do sobrcslamento, que resultaria em nova procrasti
nuçào de_umu decisão que mais_ cedo ou mais tl;!_rde terâ 
de- ser tom;.tda, aqui. 

Po.1sso, por isso, a examinar a consti.tucionalidade da 
matéria, com a convicção de que, ao cumprir esse dever, 
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em momento algum estarei maculairtto a merilôiíã Ou o 
trabalho parlamentar do Ruy Carneiro, um coiTipailhei
ro 9uc· nesta_ Casa deixoU indelevelmente marcada a sua 
paSsagem de extrema grandezaj imune, aliâs, a qualquer 
mácula. · 

soU de parecer que o projeto é inconstitucional. 
Teve razão o ex--Senador Osiris Teixeira, quando em 

seu VQto.em s~paradç _e não contraditado, apontou adis-
crepânci'! entre o art. 19 dp projeto com o§ 29 doart. 153 
da Constftuição Federal, que estabelece o princípio de 
que "ninguém serâ obrigado a fazer ou deixar de fazer· 
alguma coisa senão em virtude de lei". 

ConCOfdO- tiullbém com o ex-representante de GOiWI 
em que somente por via de Emenda Constitucional po-
deria ser instituído o pretendido SerViço Nacional Obri· 
,gatQr,io, porque, impliCando em engajamento limitador 
da _liberdade individual, foge ao âmbito de disposição do 
l-egislador ordinário". 

Acrescento que o projeto connita, também, com o arL 
57, item III, da Constituição, que reserva à competência 
exclusiva do Presidente da República a iniciativa das l~is 
que lixem ou modifiquem os efetivos d<~s Forças Arma
das. _ _üru • .o engajamento- do excesso do contingente de 
conscritos, que no Serviço Nacional Obrigatório ficaria 
sob o comando ou a supervisão de instituições militares 
como uma força de natureza paramilitar, não só altera
ria os efctivos mas <1 própria estrutur<~ das Forças Arrria
du~. 

Demais, aind<l no ãmbito do art. 57 da Constituição, o 
projeto ft..--re- o item II. porque inelutavelmente, cria des
pes<~ pública- outra iniciativa de lei da competência ex
clu"~íva do Chel"c do Executivo. 

Por considerar o -projeto iilconstitucional, desneces--
--súrio é adentrarMme no mérito da proposição. Limitar· 
me-ei a observm, em homenagem à memória do eminen· 
te Senador paraibano, comp<~nheiro de bancada parti
dária, _que a iniciativa data de 1970, e que nesses quinze 
anos o Brasil mudou- e só Deus sabe se para melhor. 

ls~o posto. pelo arquívumento ê o parecer. 

Sala dns comissões, em 3 de_outubro de 1985. -José 
lgnácio Ferreira, Presidente- Martins Filho, Relator
Hélio Gueiros - Octavlo Cardoso- Roberto Campos -
Alfredo Campos- Nelson Carneiro- Jutahy Magalhães 
-- Nil'aldo Machado. 

PARECER 
N• 820, de 1985 

Da Comissão de Constituição e Justita, sobre o 
Projeto de Lei do Senado n9 60, de 1981, que usos
pende, em relaçio aos desempregados, a exigibilidade 
dos créditos vinculados ao Sistema Financeiro de Ha
bitação e dá outras· providências''. 

F:elator: Senador Raimundo Parente 

O projeto em epígrafe, de autoria do ilustre Senador 
Ilumar Franco, faculta ao assalariado requerer a suspen
slio do pagamento das importâncias devidas aos agentes 
do Sistema Financeiro de Habitação, quando vinculadas 
à aqulslçiio de casa própria, face à ocorrência de qual
quer das seguintes hipóteses: demissão sem justa causa; 
dJ-!missão por culpa recíproca; redução em sua jornada 
de tr<~balho; cessação das atividades da empresa e gozo 
de uuxíl_io doença (arts. \9 e 29), 

O <Lrt. 3"' estabelece conQições à percepção do benefi
cio, enquanto que os a.rts. 49, 59 e 79 ditam normas proce
dimcnt;lis. 

A~Xntuc-se que a proposição estende o beneficio às ta
riras de água e luz, devidas pelo adquirente do imóycl, 
além de elidir a cobrança de juros, multa, correção mo
netttría ou qualquer outro gravame previsto em lei ou 
contrato (arts. 89 e 69, respectivamente). 

2 .. _ Louvável, sob todos os aspectos, a iniciativa do 
insigne parlamentar, preocupado com as dimensões de 
um problema que já aflige uma significativa parcela da 
pop~h1c;~o _atj~a d9_ ~ais. Entretanto, indesm~__!!!_í.Y~c; 
o projeto incursiona na área de atribuições do Banco 
Nacional da Habitação. o que inviabilíza sua aprovação 
pela eiva de inconstitucionalidade. 

Realmente, dispõe a Lei Maior que .. compete privati
vamente ao Presidente da República dispor sobre a es
trutunJção, ílttrbuições e funcionamento dos órgãOs da 
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administn1çào federal", (art._Sl, V), mandamento bas
tante, por si só, para sepultar a pretensão legiferante sob 
exame. _ 

Nào bastasse, não se deve olvi~ar também que, ao es
tt.:ndcr o beneficio ao n~o pagamento das taxas de água e 
lt1z devidas pelo adquirente do imóvel, o Projeto preten
de jungir órgãos' que, na maioria esmagadora dos casos, 
se situam fora da órbila do Poder Central, numa inequí
vo~a extrapolação de competência e num flagrante des
respeito t1 autonomia estadual e munlcipal, o que deixa à 
mostru, ain_da sob esse ângulo, sua inconstitucionalida
de. 

3. _ Anlc o exposto, opinamos pela rejeição do proje
to, por inconstitu_cional. 

Sala das Comissões, em J de outubro de 1985. -José 
Ignácio Ferreira~ Presidente Raimundo Parente, Relator 
- Jutahy Magalhães- Roberto Campos- Nelson Car
neiro- Octavio Cardoso- Hélio Gueiros- Martins Fi
lho. 

PARECER 
N• 821, de 1985 

Da Comissão de Red.ação 

Redação final do Projeto de Resolução n"' 100, de 
1985. 

Relator: Senador Octavio Cardoso 

A Comissão apresenta a :fedação final do Projeto de 
Resolução nc;.lQO, de 1985, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Joviânia (GO) a elevar em Cr$ 33.712.590 
(trinta e três milhões, setecentos e doze mil, quinhentos e 
noventa cruzeiros) o montante de sua dívida consolida
da. 

Sala de Reuniões da ComiS_s_ão, ein 8 de outubro de 
1985 . ....:. Ainêrico de Souza, Presidente- Octavlo Cardo
so, Relator - Martins Filho. 

ANEXO AO PARECER N• 821, DE 1985 

Redação final do Projeto de Resolução n9 100, de 
1985. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciSõ- VI, da COnstituição,- e-eu-,--- -
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1985 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Jovlânia, Es
tado de Goiás,. a contratar operação de crêdito no va
lor de Cr$ 33.7i2.s9õ (irinta e três milhões, setecen
tos e doze mil, quinhentos e noventa cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 É a Prefeitura MuniciJ)al de Joviãnia, Estado 
de GOiãs, nos termos do art. 29 da Resolução nt~93; de li 
de outubro_de 1976, do Senado Federal, autorizada a 
contratar operação de crédito no valor de Cr$ 33.712.590 
(trinta e trêS milhões, setecentos e doze mil~uinhentos e 
noventa cruzeiros), correspondente a 2.543,45 Obri
gações ReajustáVeis do Tesouro Na-cional - ORTN, 
considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 
13.254,67, vigente em julho de 1984, junto à Caixa Eco
nômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social- F AS, destinada 
à aquisição de caminhão para coleta de lixo no Municí
pio, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Cen
tral do Brasil, no respectivo processo. 

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

PARECER 
N• 822, DE !985 

D~ Comissão _de Redação 

Redação final do Projeto de Resoluç~o n9 101, de 
1985. 

Relator: Sei1ãdor Martins Filho 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução n9 101, de 1985, que autoriza a Prefeitur-a Mu-
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nicipal de Aurora do Norte (GO) a elevar em CrS 
14L37LS09~(cCnto e quarenta e um milhões, trezentos e 
setenta e um mil, quinhentos e 11::ove cruzeiros) o montan
te de sua dívida consolidada. 

Sala de Reuniões da Comissão, em 8 de outubro de 
1985. --Américo de Souza, Presidente- Martins Filho, 
Relator - Octavio Cardõ_So .. 

ANEXO AO PARECER N• 822, DE 1985 

Redação final do Projeto de Resolução n9101, de 
1985. 

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 Aurora do 
Norte, Estado de Goiás, a contratar operação de cré
dito no valor de CrS 141.371.509 (cento e quarenta e 
um milhões, trezentos e setenta e um mil, quinhentos e 
nove cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 1: a Prefeitura Municipaf de Aurora do Nor

te, Estado de Goiás, nOs terinos do art. 2"' da Resolução 
n9 93, de II de outubro de 1976, do Senado F'Cdàal, au
torizada a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
14L37L509 (cerito e..quarenta e um milhões, trezentos e 
setenta e um mil, quinhentos e nove cruzeiros), corres
pondente a 9.669,80 Obrigações Reajustâveis do Tesou
ro Nacional- ORTN, co~síderado o valor nominal da 
ORTN de Cr$ 14.619,90, vigente em agosto de 1984,jun
to .à Caixa EcQ.nómi.c"li. Ffideral, ~sta na qualida4e de ges
tora do FuriciOdi! -ApoiO ao Desenvolvimento Social
FAS, destíitada à implant:ição de meios-fios e sarjetas no 
Murúcipi"o, obedecidaS as condições admitidas pelo Ban
co Central do Brasil, no respectivo processo. 

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

PARECER 
N• 823, de 1985 

Da Comissão de Redaçào 

Redação final do Projeto de Resolução n9 102, de 
1985. 

Relator: Senador- Octavio Cardoso 

A Comissão apresenta a redaÇão firial do Projeto de 
Resolução n9 102, de 1985, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Piracicaba (SP) a elevar em CrS 
10.720.200.U-oO (dez bilhões, setecentos e vinte milhões, 
duzentos mil cruzeiros) O montante de sua dívida conso
lidada. 

Sala de Reuniões da Comissão, em 8 de outubro de 
1985 . ....,.... AIJlérico de Souza, Presidente- Octavio Cardo
so, Relator - Martins Filho. 

ANEXO AO PARECER N• 823. DE 1983 

Redação final do Projeto de Resolução n9 102, de 
1985. . 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, 1n.císo VI, da ConstituiçãO, e eu, 
_____ , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇAU N• • DE 198' 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Piracicaba, 
Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito 
no valor de Cr$10.720.200.000 (dez bilhões, setecen
tos- e-vinte milhões e duzentos mil cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 
Art. !Q E a Prefeitura Municipal de Piracicaba, Es

tado de São Paulo, nos termos do art. 29 da Resolução n9 
93. de I i. de outubro __ de_\97~. cJo Senado_ Federal, autori
zada a contratar operação de crédito no yalor de _Cr$ 
J.Q.720.200.000 (dez bilhões, setecentos e vinte milhões e 
duzentos mil cruzeiros), correspondente a 600.000-
UPCs~ considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 
17.867, vigente ~m outubro de 1984, junto ao Banco do 
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Estado de São Paulo S.A., e."te na qualidade de agente fi
nanceiro dQ, Banco Nacional da Habitação- BNH, des
tinada à execução de obras do Projeto CURA, no Mu
nicípio, obedecidas as condições admitidas pelo Banco 
Central do Brasil, no respectivo processo. 

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

.PARECER 
N• 824, de 1985 

Da Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Resolução nt 103, de 
1985. 

Relator: Senador Octavio Cardoso 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução J19 103, de 1985, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Lages (SC) a elevar em CrS 116.937.338 (cento 
e dezesseis milhões, novecentos e trinta e sete mil, trezen
toS e ·trinta e oito cruzeiros) o mcintãnte d.e sua dívida 
consoJidada. 

Sala de. Reuniões da Comissão, em 8 de outubro de 
1985. -Américo de Souza, Presidente- Octavio Cardo
so, Relator - Martins Filho. 

ANEXO AO PARECER N• 824. DE 1985 

Redação final do Projeto de Resolução n9 103, de 
1985. 

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

RESOLUÇÁO N• , DE 1985 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Lages, Estado 
de Santa Catarina, a contratar operação de crédito no 
valor de CrS 1!6.937.338 (cento e dezesseis milhões, 

-- ·noVecentOs e trinta e sete mil, trezentos e trinta e oito 
cruzeiros). 

O Senado Federa!" resÕlve: 
Art. J9 E a Prefeitura Municipal de Lages, Estado 

de Santa Catarina, nos termos do art.2.9 da Resolução nt 
93. de II de outubro d.e 1976, do Senado Federal, autori-· 
zada a contratar operação de cr{<dito no valor de Cr$ 
116.937.338 (cento e dezesseis milhões, novecentos e trin
ta e sete mil, trezentos e trinta e oito cruzeiros), corres
pondente a 8.8~2!35 Ql;l_rigações Reajustáveis do Tesou
ro :N:acional -:.ÜRT.N, considerado o valor nominal da 
O R TN de Cr$ 13.254,~7, vigente em julho-de 1984, junto 
à Cuixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvímento Social- FAS, 
destinado à aquisição de equipamentos para a coleta de 
lixo. obedecidas as condições admitidas pelo Banco Cen
tral dq Brasil,_ no respectivo processo. 

Art. 2Q Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

PARECER 
N• 825, de 1985 

Da Co:inissão de Redaçào 

Redação final do Projeto de Resolução n9 104, de 
1985. . 

Relator: Senador Martins Filho 

A Cornissflo apresenta a rcdação final do Projeto de 
Resolução n9 104, de [9g5, que autoriza a Prefeitura Mu
nidp;t[ de Ararns (SP) a elevarem Cr$ 7.952.802.000 (se
te. bilhUes, novecentos e cinqUenta e dois milhões, oito
centos e dois mil cruzeiros) o montante de sua dívicfa 
consolidada. 

Sal:1 de Rcuniõ6s da· Comissão, em 8 de outubro de 
19!-15 . .:..:.. A-mérico de Souza, Presidente- Martins Filho, 
Relator - Octavio Cardoso. 
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ANEXO AO PARECER No 825, DE 1985 

Redaçii.o final do Projeto de Resolução nl' 104, de 
1985, 

Far.,:o !>abcr qu.c o Senado 1-""'e.d.!!ral aprovou, nos termos 
do art. 42, inciSo VI, da Constituição, e eu, 
Prc:-.idcntc, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• DE 1985 

·Autoriza a Prefeitura Municipal de Araras, Esta
do de São Paulo, a contratar operaçii.o de crédito no 
valor de CrS 7.952.802.000 (sete bilhões, novecentos e 
cinqUenta e dois milhões, oitocentos e dois mil cruzei
ros). 

O Senado f.:'edcral resolve: 

Art. i"' É a Prefeitura Municipal de Araras, Es_tado 
de São P·.Iulo, nos termos do art. 2" da Resoluçàp JJ't' 9J, 
de I I <.lc outubro de 1976, do Senado Federa.!, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
7.9.'í2.X02.000 (sete bilhões, novecentos e cinqUenta e 
dois milhõe:>, oitocento~ e dois mil cruzçiros), correspon
dclltc u 600.000 UPCs, considerado o valor nominal da 
UPC de CrS 13.2i4,61, vigente em Julho de l984,_junto 
<10 Ban(;O do Cstado_de São _Paulo S,A,, este na qualida-. 
de dcugertte fin;.tncciro do Bunco Nucionul Qª Habitaçà9 
- BNH, destinada à e~ecuç~Q_de obras do Pn:Jg_rama 
CURA •.. naqucle Municipio;--Obedecidas as condições ad
nlitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo pro
ccs...-o. 

An. 2? Esta resoluçàQ en_t~u _em vigor na data de sua 
puhlkaçào. 

PARECER 
N• 826, DE 1985 

Da Comissão de Redação 

Redaçào final do Projeto de Resoluçio 11'1106, de-
1985. 

Re!ator: Senador Octavfo Cardoso 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 
Rcsoluçao n' 106, de 1985, que autoriza a Prefeitura Mu
nidpal de Arenápolis a elevarem CrS 897.577.690,00(oi
tocentos c noventa e sete milhões, quinhentos e setenta e 
sete mil. seiscentos e noventa cruzeiros) ·q_ mo.ntail.te· de 
sua dívida consolidada. 

Sala de Reuniões da ComiSsão, em 8 de outubro de 
1985.- Américo de Souza, Presidente- Octavio Cardo
so, Relator - Martins Fiho. 

ANEXO AO PARECER N9 826, DE 1985 

Redação final do Projeto de Resolução o9 106, de 
1985. 

Faço saber que o Senado Feder~l àprovou, nos termos 
do art. 42. iriciso VI, da Constituição, e eu, 
_____ , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇAO N• ,_DE 1985 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Arenápolis, 
Estado de Mato Grosso, a contratar operação de cré
dito no valor de CrS 897.577.690 (oitocentos e noven
ta e sete milhões, quinhentos e setenta e sete- mil, seis-
centos e noventa cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1'~' É a Prefeitura Municipal de ArenâpoHs, Es

tado de Mato Grosso, nos termos _do art, 29 da Reso
lução n'~' 93, de li de outubro de 1976, do Senado Fede
ral. autorizada a contratar operação de crédito no valor 
de CrS 897.577.690 (oitocentos e noventa e sete milhões, 
quinhentos e setenta e sete mil, seiscentos e ~óventa cru-
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zeíros). correspondente a 36.737,70 Obrigações Reajus
táveis do Tesouro Nacional - ORTN, considerado o 
_valor nominal da ORTN de, Cr$ 24.4_32,00, vigente em 
jnneiro de 1985, junto à Caixa Econômica Federal, esta 
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desen
volvi!Jlentó Social - FÃS, destinada à implantação de 
galerias pluviais, guias e sarjetas rio Município, obedeci
das. as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, 
no respectivo processo. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua 
puhlicaçãÜ. · · 

O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira)- O Ex
pediente lido vai à publicação.--·-·· 

A Presidência recebeu a Mensagem n• 23"1, de 1985 (n' 
492/85, na origem), de 7 do corrente, pela qual o Senhor 

----'----Presidente da República solicita autorização do Senado 
para que o Governo do Distrito Federal possa contratar 
empréstimo internO destinado: à construÇãO e urbani

-zaçao-ae Unidades residenciais nã.s cidades Satélites de_ 
Brasma-DF. 

A matéria será despachada à Comissão de Economia, 
que formulará projeto de resolução co_ncedendo ou ne
gando a autorização solicitada, indo, em seguida, às Co
missões de Constituição e Justiça e do Distrito Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira) - A 
Presidência recebeu a Mensagem n' 232, de 1985 (n' 
493/85, na_origem), de 7 do corrente, pela qual o Senhor 
Pr_§Sidente da República, nos termos do art. 51, combi
nado com o art. 42, item V, d_a_ C.onstítuição, submete à 
delibemão do Serfãdo, acompanhado de exposição de 
motivos dO Sr. Governador do Distrito Federal, projeto 
de lei que ''altera dispositivos da Lei n• 5.6~9, de 3 de no-
vembro de 1970, e dá outras providênCias". .. 

A matéria será despachada às Comissões de Consti
tuição c Justiça, do Distrito Federal e de Finanças, rece
bendo emendas, na primeira delas, pelo prazo de cinco 
sessões ordinárias, nos termos do art. 141, II, b, do Regi~ 
mento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira)- Sobre 
a mesa, projeto de lei" que vai ser lido pelo Sr._ ]'
Secretário. 

E lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 302, de 1985 

Declara de utilidade o Clube de Radiomadores 
CWRJ dO Grupo de CW do Estado do RiQ de Jaoei· 
ro. 

O Congresso Nacional decreta: 
ArL I"' E declarado de utilidade pública o Clube de 

Rudiomudores CWRJ do Grupo de CW do Estado do 
Rio de Janeiro, com sede em Niterói, Estado do Rio de 
Janeiro. 

Art. 2"' Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publi..:açào. 

Art. 3"' Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Fundado em 16 de dezembro de 1980 e sendo uma en
tidade civil associtivu, sem fins lucrativos, o Clube de 
Rudiomadores CWRJ do Grupo de CW do Estado do 
Rio de Janeiro, com sede à Estrada da Figueira, 592, 
Baldeudor, Niterói, destina-se a instituição a unir radio
m<rdon~s de todo o território brasileiro, especialmente do 
citado Est;;tdo, tn!-\S também_a agregar pe.c;soas de outros 
países. __ 

Dentre as atividades desenvolvidas pelo CWRJ, se~ 
gundo informação prestada pela secretaria da insti
tuiçrto, destacam-se: 
I- Emissão de diplomas, conferidos a radiomadores 

do Brasil c exterior, após executarem tarefas predetermi
nadu:.. Tilis tarefas têm por finalidade estimular a prática
de uni radiomadorismo sauçiável, especialmente da ra
diotcicgr<(!iu (CW), modalidade de comunicação muito. 
vcrsátn, que contribui para o aperfeiçoamento téci1icó 
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do rudiomudor, para que desempenhe seu trabalho, gra
tuito, sempre com a máxima eficiência, ;m situações de 
normalidade ou de emergência nos casos de calamidade 
púhlica, ~USCH e _salvamento, OU prestação de serviç-Os às 
For~as Arm<:~das, à coletividade ou ao indivídu_o, sempre 
que falhem ou f<tltem os serviços normais de comuni
caçiTo; 
II- EJaboraçUo de boletim informatívo bímestral, 

em língüa portuguesa, para troca de informações noti
ciosas e técnicas, de forma a contribuir para a união de 
todos os rcdiOamadores. 

III- Elaboração de .boletim informativ.o. semestral, 
em língua inglesa, destiando aos radiomadores e asso
ciações de diversos países, levando informal;:Ões sobre o 
municipio~sede dt1 instituição, sobre o Estado do Rio de 
Janeiro e demais Estados e territórios brasileiros; 

IV- Coordenação de um concurso nacional, como 
estímulo à prática da telegrafia, durante o mês de janeiro 
de e<tda ano. Nesse certame radiomadores d_e todo o. país 
trocam mensagens numéricas e de fraternidade, atenden
do aos objetivos de treinamento técnico e aperfeiçoa
mento pessoul; 
V- Manutenção em atividade de uma estação radio

madorística do g_rupo, de indicativo PYLGCW. A cada 
conta\ o a estução envia um cartão QSL, levando as cores 
e o abraço_ bmsileiros a pessoas de todos os países; 

VI- Auxílio ~s autoridades brasileiras - constituí
das, quando em situações especiais e de calamidade 
pública, (;Omo nas campanhas de vacinação contra a po
liomielite e o sarampo, e o trabalho com a Defesa CiVil 
Municipal nas chuvas do mês de janeiro de 1985. 

Todo esse esforço, ressalta a secretaria do Clube, é de
senvolvido altruísticamente por um grupo de associados 
que, como mencionado anteriormente, inclui pessoas de 
vários Estados brasileiros e até de outro_s_ países. Só no 
Estudo do Rio de Janeiro o CWRJ tem representantes 
nas cidades de Niterói, Rio_ de Janeiro, Macaé, Teresó
polis, Araruama, Maricá, Campos, Barra do Piraf, São 
Gonç'-!IO, Rio Bonito, Nova Iguaçu, Nova Friburgo, São 
João do Meriti, Resende e Saquarema. 

Ã parte tal conhecida atividade, que ficou mais uma 
vez ressaltada duninte a recente tragédia mexicana, onde 
os ·radiomudores brasileiros e particularmente os do Es
tudo do Rio de Janeiro (com destaque para os integran
tes do_ CWRJ) tiveram participação efetíva ita dfvul
ga'Ção de aco_ntecimentos, assim como no auxílio às víti
mas, o Clube de Radiomadores CWRJ do Grupo deCW 
do Estado do Rio de Janeiro já se enquadra nas exigên
cias da Lei n' 91, de 28 de agosto de 1935, conforme se 
verifica através da farta documentação juntada à presen
te justificativa·, ·como p:ufe- integrante dela._ _ 

De outra parte, a declaração de utilidade pública, aqui 
buscada através de iniciativa parlarrleritar, tanto pode ser 
alcançada por ato do Executivo quando do Legislativo, 
tudo conforme reiteradamente manifestado nesta Casa. 
Vejam-se, a propósito, os PLS ns. 295/81 e226/83, o pri
meiro dea1,1torir,~ do Senador Robe_rto Saturnino, decla
rando a utilidade pública da Associação Fluminense de 
Engenh~;:iros t;: Arquitetos de Niterói e o segundo, de au
toria da Câmara dos Deput~dos decl~rando a utilidade 
púhlica do Grupo Espíríta Cristão André Luiz de lnter
lagos, São Paulo, este já transformado em lei a partir de 
8_de maio do co_rrente ai)O (l.t;:i n'i' 7.311, de 8-5-85). 

Por t9d:&__<!_S razões aqu-i apresentadas 6 ITI_ais __ as~gue 
constam da documentação junta, contamos com o apoio 
da Cas_a para a aprovação deste projeto de lei, induvido
S<lmcnte m"eritório. 

Sala das Sessões, 8 de outubro de 1985.- Nelson Car
neiro. 

CERTIDÃO 

Epaminondas Dan tas de Magalhães Mattos,Oiicial 
do Registro de Pessoas Jurídicas do Quinto Oficio 
da Comarca de Niterói, Estado do R Lo de Janeiro. 

Certifica que nesta data foi registrado no livro A-5 de 
Pessoas Jurídicas_, sob o número 3.108 (três mil, cento e 
oi10) o·estãtuto-dO Clube de Radioamadores CWRJ do 
Grupo de CW do Estado do Rio de Janeiro- CWRJ, 
apresentado juntumenle com o Difrlo Oficial de 16 de ja
neiro de 1981. O referido ê verdade. Nite_rói, 16 de janei
rode 1981. Eu, Oficial do Registro de Pessoas Jurídicas 
Subscrevo e assino. 
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CLUBE DE RADIOAMAPORESCW-\U 
DO GRUPO DE CW DO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO 
"ESTATUTO SOCIAL" 

Denominação, Duraçiü~ Natureza, Atividades, 
Representação, Sede, Objetivos e Patrimônio. 

CAPITULO I 
Da Denominaçio, Duração, Natureza, Fins e Represeu~ 

taçi!es 

Art. l~' Fica constituído, aos dezcsseis dias do mês 
de dezembro do ano de 1980 (mfl novecentos c oitenta), 
o Clube de Radioamadores CWRJ, que usará a sigla 
XWRJ, entidudt..civil sem fins lucrativos e que coitgrega
rú radioam<Ldorcs e ntcressudos radiocomunicações, ten
do como li nulidade principal difundir,. estimular e am
pliar a prfllica de telegrama nas comunicações entre os 
rudioamudorcs. · , 

Art. 29 6 CWRJ tefá-dürãÇãó ioT tempo iiú:lertemi-· 
nado. 

Art. 39 O CWRJ terá personalidadejurfdica dístínfa 
das pessoas que constituírem seu quadro social, 

Ar!. 4» A finalidade das atividãdcs tem pcir propósi
tos a se propor: 

b) ParticiPm, como agrerriiaçào Ou por Seus membros 
individualmente, de concursos ou atividades radioama
dorísticas no País ou no exteríor; 

c) Divulgar o radioamadorismo, de um modo geral; 
d) Promover concursos nacionais efou internaciO

nais; 
e) Incentivar o intercâmbio entre os clubes de CW na-

cionais e estrangeíros; -- -
f) Promover cursos de aprendizado e aprimoramento 

em telegrafia; 
g) Outorgar os seguintes diplomas: 
g.l) DIPLOMA BÁSICO CWRJ: 
g.l.l) Para radioamadores brasileiros: 
A todos os radioamadores brusilejr_os que, a partir de 

16 de dezembro de 1980, realizarem 30 cantatas bilate
rais cm CW com diferentes estações do Estado do Rio de 
Janeiro havendo entre eles cinco estações do quadro de 
operadores do CWRJ e estações de cinco diferentes mu-
nicípios do Estado do Rio de- Janeiro. --

g.l.2) Para radioamadores estrangeiros (especial): 
A todos os radiõalriãdores estrangeiros devidamente 

licenciados pelos órgãOs competentes de seu país de ori
gem, que mantiverem vinte cantatas bilaterais com diíe-
rcntes estações do Estado_do Rio de Janeiro, havendo 
entre elas pelo menos cinco estações pertencentes ao 
quadro de operadores do CWRJ. 

g.2) Selos de Endosso (adesivos): 

g.2.1) Selo PONTE RlO-NITERÓI: outorgado aos 
radioamadores que mantiverem vinte contatos bilaterais 
com diferentes estações do E_st~d_o_do_Rio_deJaneiro, ha
vendo entre elas uma estação pertencente ao quadro de 
operadores do CWRJ, as quais não constem do Jog do 
Diploma Básico. 

g.2.2) Selo PÃO DE AÇÚCAR: outorgado aos radio
madures que mantiverem vinte cantatas bilaterais com 
diferentes estações do Estado do Rio de Janeiro, haven
do entre elas uma estação pertencente ao quadro de ope
radores do CWRJ, as quais não conste'!l dos logs ante
riofes. 

g.2.3) Selo DEDO DE DEUS: outorgado aos radio
mudares que mantiverem vinte cantatas-bilateraiS com 
diferentes estações do Esti.ld_Qdo Rio de Janeiro, haven
do entre elas uma estação pertencente ao quadro de ope
radores do CWRJ, as quais nãO constem dos logs ante
riores. 

g.2.4) Selo CRISTO REDENTOR: outorgado aos ra
diomadores que mantiverem- vinte cantatas bílaterais_ 
com diferentes estações do Estado do Rio-de Janeiro, ha
vendo entre elas uma estaçàO-pertecente ao quadro de 
operadores do CWRJ, as quafs não constem dos logs an
teriores. 

g.2.5) Selo DE_ BRONZE BRASIL CWRJ: outorga
do aos n1dioamadores que mantiverem cantatas bilate
rais com diferentes estações de dez países que constem da 
lista aliciai da AR R L. O presente Selo só s_erá concedido 
aos radioamudores que tiverem conquistado os quatro 
selos ant<..'Tiores. 
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g.2.6) Selo DE OURO BRASIL CWRJ: outorgado 
ao:<> radioamadores que ma~t_iverem quinze cantatas bi
laterais com estações de diferentes U.F.s brasileiras, ha
vendo entre elas uma estação pertencente ao quadro de 
operadores do CWRJ. 

§ I"' Os Selos de Endosso serão conferidos apenas 
aos radioomadores que tiverem conquistado o Diploma 
Básico e rcspeitac;la a ordem dos itens de g.2.1 atég.2.6. 

§ 29 Os logs aprese ri ta dos deverão estar preenchidos 
em ordem alfabética dos sufixos dos indicativos de cha
mada das estações contactadas e conter ainda data da 
rcalizuçào de cada QSO, bem como QTR, reportagem 
recebida em RST, faixa, assinalando a(s) estação(ões) 
pertenccnte(s) ao quadro de operadores do CWRJ, bem 
como município do RJ a que pertence cada estação rela
cionada. 

§ 39 Os_logs deverão ser encaminhados à Ca,_ixa Pos
tal 621, 24000, Niterói, Estado do Rio de Janeirõ, Brasil, 

-ac-ompanhados, para radioama~ores brasileiros, de selos 
POStais equivalentes a quinze portes postais rriínimos e, 

ptlra os radioamadores estrangeiros, de dez IRC. 
§ 4» São vúlidos cantatas a partir da zero hora UTC 

de 16 de dezembro de 1980. 
__ -§ 5» Os membros _ _QQ quadr9 de operadores- do 
CWRJ terão direiiOUo Diploma Básico e aos Selos de 
Endosso ao C.QnS!arem a cada vinte logs sucessivamente. 

_CAPITULO ll 

Art. 59 -o CWRl terá sua sede, foro e domicílio na 
cidade de Nilerói, Estado do Rio de Janeiro, Brasil. 
-Art. 69 O CWRJ, dentro de suas finalidades, terá 

como objctivo de ação em beneficio de seus sócios: 
a) Prestar- assessori•l técnica, legal e administrativa 

a.os ass;ociados; 
b) Proporcionar recreação social aos associados e 

seus fumiliares~ 
_ c) Promover o ingresso no radioamadorismo de nó
vos candidatos, nos termos regulamentares legais em vi
gor, respeit~tdos os liJ!![tes de seus recursos materiais e fi
nanceiros; 

d) Criar um fundo, parcela das contribuições ordi
mírius, pUra cOmpra de materiais de rádfo como sejam 
ilp:trelh<lmciltos téciiícos,- testes, materüi.is de transmis-
são e· de recep~1o para utilização dos sócios; -

e) Promover o aperfeiçoamento técnico e operacional 
de candidatos e radiomadores seus associados, pela di
vulgaçãO de conhecimentos de rádio-eletricidade e da le
gislação em vigor relativa às comunicações, visando 
prioritariamente a qualidade de novos e antigos radioa
madores. 

f) Prop<.Jgar o espirita radioamadorístico, bem como 
o códig_o de ética que orienta esta n-obre atividade, Yisan
do clevur o conceito público de radioamador como cida
dão educado e respeitador das leis, permanente divulga
dor de sua pútria e porta-voz da harmonia e amizade en
tre os homens; 

g) Secundar os serviços prestados por ligas ou asso
ciações congéneres, procunmdo aumentar o quanto 
possíYel as Yantugens concedidas; 
_ h) CaracteriZar" 4. sua açào pela presteza e rap'iC!-ez nO 
atendimento dos pedidos que lhe forem feitos, desde que 
os mesmoS-estejam previstos neste estatuto e não ve-
nham a ferir direta ou indiretamente os seus preceitos e 
espfrito. 

i) Facili_tl!r. através de seus recursos, contando -~ma 
colaboraÇão e meios de seus associados, a prestação de 
·serviços de telecomunicações de emergência, nos casos 
de cah1midade pública. 

Art 79 Constituirão patrimônio do CWRJ:-
a) As doações, dotações ou auxílios que receber de 

entidades de direito público ou privado; 
b) As doações _de seus associados; 
c) Rendas de_qualquer natureza, seja de bens, recur

sos ou serviços, como as eventuUis de crédito por anteci
paç:\o da receita; _ 

d) Outros bens eventualmente adquiridos. 
Parúgrafo único. os bens do CWRJ são basicarrieille 

imtlicnfw.eih_soffiente se ad.mitindo a venda ou doação 
dos itens obsoletos ou inservíveis pelo desgaste, por deli-
_bcraçüo L!núoirn~ _ _d\l Diretoria. - -

ArL !:!9 Co_nstituirão receitas do CWRJ: 
a) As eOntrit)uições ordin:JriílS de seus sócios; 
b) As rc.celtas proYenientes de taxa de jóias cobradas 

de seus só_dos; 

Quarta-feira 9 3895 

c) Outras r:eceitas diversas provenientes de eventuais 
vendas realizadas. _ 

Art. 9» Os fundos disponíveis do CWRJ serão ordi
nariamente movimentados pelo coordenador, secretârio 
e tesoureiro. .. 

Parúgmfo único. Em c;,.so de i_mpedimento dos ele-
mentos a que se refere o art. 9», o Conselho Delibe_rativo 
escolher[!, dentre os seus membros. o(s) eventual(is) 
substituto(s). 

Art. lO. Ó~. f~ndos. disponíveis do CWRJ estarão 
sob a guarda do tesoureiro, de preferência depositados 
em conta corrf:nte credora em estabelecimentos ban-·~ 

cá rios. 
Art. 11. O CWRJ não poderã, sob nenhuma hipóte

se, dar avais, fianças ou prestar quaisquer outras garan
tias cm favor de seus associados ou de terceiros. 

CAPITULO lll 
Composição Administrativa do CWRJ 

Art~ 12. A administraç-do do CWRJ se,rá exerêida por 
um Conselho Deliberativo formado por nove·membros. 
dos· quais três irão formar o Conselho de Direção do 
CWRJ; um como Coordenador e outros dois como Se
cretário e Tesoureiro, respectivamente. 

A'rt. 13. Compete ao Conselho Deliberativo: 
a) Administrar o CWRJ atr.avés do Coordenador. 
b) Estabelecer a ação radiomadorística do grupo; 
c) Eleger os membros do Conselho de Direção ou 

reYogar-lhes o mandato; 
d) Aprovar as contas do Conselho de Direçào; 
e) Declarar vaga a representação no Conselho Deli

berativo o-u de Direção e_ eleger o substituto correspon
dente; 

f) Dêcidir sobre o ingresso de associados; 
g) Fixar a participaÇãO dos membros nas despesas 

do CWRJ; 
h) Modificar este estatuto. 
Parágmfo único. O Conselho Deliberativo funciona

rá com o quorum de um terço de seus mem bras, delibe
rando por maioria simples, salvo quanto ao disposto no 
art. 13, item h e quanto a revogação de mandato, do item 
e, que exigem maioria ab_soluta. 

Art. 15. · Nas delióerUÇões do Conselho Deliberativo 
será permitido o voto por procuração, limitam1o-se a 
cada membro, porém, 6 desempenho concomitante de 
uma _só delegação. 

A-rt. 16. Ao Conselho 'de Direção compete: 
- a) Atruvés do Coordenador: 

a.L} Representar o grupo onde e quando se faça neces
sário; 

a.2) Coordenar os trabalhos do Conselho Deliberativo 
e de Direç5o, presidindo suas sessões, ~om direito devo
to; 

a.J) Convocar as r~niões dos Conselhos _Deliberati
·vos e de Dir<..-çào; 

u.4) Assinur a correspondência do CWRJ ou delegar 
esta missUo, no todo ou_ em partes; 

b) Atmvês do Secretário: 
b.l) Organizur a súmula das reuniões dos Conselhos 

Deliberativos e de Direção; 
b.2) Organizar e manter atualizado o arquivo do 

CWRJ; 
. b.3) Substituir o Coordenador nas suas faltas ou impe-
dimentos; 
-· h..4) _Manter atualizado o -registro do CWRJ e seus da~ 
·dqs Inform_Lttivos; 

b.5) CL!idar do recebimento da correspondência do 
CWRJ e da expedição de Diplomas ou correspondência, 
dando ciência sempre aO Coordenãdor; 

c) Através do Tesoureiro: 
c, I) Receber dos membros do CWRJ as respectivas 

contribuições, nos prazos estipulados; 
c.2) Manter e_m dia a escrituração da receita e despesa 

do CWRJ; 
c.-3) Manter sob sua guarda os valores do CWRJ; 
c.4) Aprcsentur ao Conselho __ Deliberativo, semestral

mente, d<..-monstração da receita e despesa do CWRJ, no 
pe!íodo. 

CAPITULO IV 
Membros do CWRJ 

Arl. 17. O CWRJ possui: 
a) Membros Efetivos e membros natos do Conselho 

Dcli~rativo, que são os atuais componentes, fundado-, 
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res doCWRJ, que assinam a ata de fundação, bem como 
de um número ilimitado de radioamadores, como 
Membros Associados; 

§ !'>' No caso de vacância en'tre os membros do Con~ 
selho Deliberativo, os membros remanescentes eh;gerão, 
dentre os Membros Associados, o substituto par:,t_ o 
preenchimento da vaga. O escolhido passará, então, à 
categoria de. membro efetivo. _ . 

§ 2'>' O Conselho Deliberativo elegerá dentre_ os seus 
membros, para um mandato de dois anos, um Conselho 
de Dircção, composto de um Coorden_ador, um Secre-
táriO e um Tesoureiro. -

§ 31' Os membros do Conselho de Direção perderão 
seu mandato se, por qualquer motivo, deixarem de per
tencer ao Conselho Deliberativo. 

Art. 18. O ingresso' de novos Membros Associados 
dar-se-á por convite de ~m membro, em pleno g<?ZO d~s 
seus direitos, ouvido previamente o Conselho Dehberatl-

vo~rt. 19. São Direitos dÕs membros d_O CWRJ: 
a) Receber, do CWRJ, informações que lhes permi

tam acompanhamento ou participação nos .eventos ra-
dioamadorísticos; -

b) Concorrer às vagas que ocorrerem no Con~el~o 
Deliberativo; -

c) Eleger o Conselho Deliberativo, a cada doiiaº-g§;__ 
d) Sugerir ao Cánselho Delibera~ v o me~idas que IC?

vem ao aprimoramento das promoÇoes radlomadorfstl
cas do CWR_J; 

e) Recorrer ao Conselho de qualquer decisão que: lhe 
tenha sido imposta; - -

() Isenção de quaisquer taxas para requerer diplo
mas ou Selos de Endoss_o patrocinados pelo CWRJ; 

Art. 20. São deveres dos membros do CWRJ: 
a) Participar das despesas do CWRJ, recolhendo 

suas parcelas nos prazos estipulados pelo Tesoureiro, 
salvo aqueles que, por deliberação do Consel~o Delibe-" 
rativo, estejam isentos de Co.ntribuição; -- --

b) Prestigiar as iniciativas do CWRJ em suas pro
moções radioamadorísticas; 

c) Zelar pelo ~onl-:Oõi'ne-90"CWR.J, cuinprindõ_ã le-
gislação vigente c a ética radioamado_rística_;_ _ 

d) Acatar e piestigiar as decisões_do Conselho Deli
bccali.vJ> e de Díreção; 

e) Abster-se de pronunciamentos de caráter polítlço, 
religioso, racial ou qualquer outro capaz de causar !h>iõ
mica nas reuniões do CWRJ; 

Art. 21. Os Membros Efetivos e Associados do 
CWRJ se tornarão sócios do Clube, sendo divididos, 
apenas com fins históricos, nas seguintes categorias:-

•) Sócios Fundadores: todos aqueles radioamado
res, das classes "C", .. B" ou "A", pertencentes ao Qua
dro social da LABREjRJ, que no dia 16 de dezembro de 
1980 estiveram presentes à reunião que fundou o CWRJ, 
a saber: AntOnio Fonseca Gonçalves, PY 1 AFG; Brasil 
Figueira Rodrigues, PY I DIN; Carlos Grand, PY 1 
DCG; Carlos Mello, PY I AJK; Ivair Alves de Macedo, 
PY I DUN; José Guilherme Moreira da Cunh,a, PY l 
BBM; Luiz Alfredo Hammerli, PY I BQQ; Luiz Feli~e 
de Oliveira Costa, PY I UCE; Mauro Fernando de Ta
vara Freire de Andrade, py' l DPG; Ronaldo Curi Gis-

CAPITULO VI 

Da Exclusilo de Membros Associados, Efetivos e 
Renovação do Quadro de Operadores do ~iploma 

Art. 23. _ Os Membros Associados. Efetivos só pode-
rão ser _excluídos_ do CWRJ por votação unânime do 
O>nselho DeliberatiVO, quando julgar haver motivos 

--=parti tal; 

Art. 24. As modificações no quadro de operadores 
do diploma serão feitos_na última reunião do Conselho 
-_D:el!~erativo,_a cada a~o, decic!idas P'?r maioria simples, 
Com o-quOrum-de, pelo menos, cinco -cOnselheiros; as re
feridus modificações poderão _se dar por: 

~-~a) Fulecilnento do operadOi'; 
b) Solicitação, por escrito, do <:'Pe~ad?ri _ 
c) Por ll:dta de pagamento de contnblllçoes estipula

das por seis ou mais meses consecutivos; 

d) Por falta de reriovaçào de Sua licença e habilitação 
__ como_ra_diom~dor ou cassação da mesma pelo DEN

TEL; 
e) Por haver ~udado d~micílio pri~cipal para outro 

·"Estudo; _ _ _ 
_f) Po_r deixar de realizar conta tos de cw_ durante três 

m·escs, sem justific"<itívã por· Csciitõ encaminhada_ ·ao 
O>nselho Deliberativo. 

CAPITULO VII 
-- DãS--Disposiçôes Gerais e Transitórias 

Art. --25: O CWRJ estará automaticamente extinto, a 
qualquer momento em que os seus associados não _atin~ 
jam 0 número de três ou por decisão unânime de todos 
os seus Membros, efetivos e Associados; 

ArL 26. O patrimônio do CWRJ, no caso do que 
pn.:vê o urtigo anterior, passará automaticamente para o 

-::·: patrimônio da LABRE/RJ. ~ _ _ 
Art. 27. Fica estabelecido que _o CWRJ será sócio 

da LA BR E e com ela colaborará, dentro de seus recursos 
e normas estatutárias; -

Art. __ 2~. 9 CWRJ poderá contratar os serviços de 
terceiros, deSde que esta situaÇão não Caracterize re-
laçõcs empregatícias: _ -

-Arl. 29. Os períodos de competência para bal~nços 
e relatórios licam estabelecidos em primeiro de janeiro a 
trint<t _c um de dezembro de cada ano. 

Art. 30. O presente Estatuto poderá ser modificado 
a qualquer tempo, por decisão do_Conselho Deliberati
vo, por vo_tação unânime de !_odos os seus membros, 
quando o julgar conveniente oU necessário, para o bom e 
cada vez melhor funcionamento a que se destina o 
CWRJ. 

Art. 31. Os casos omissos ao presente estatuto sefão 
rt!!-iolvidos pelo Conselho Deliberativo que, para tal fim, 
deverá se reunir c votar a propsota ou assunto em Ques-. 

. tão. 

--~Art'" 34_0 presente estatuto entrará em vigor a par
tir de 16 de dezembro de 1980, data da ruildação do 
CWRJ. 

mondi, py I EWN; Ronaldo Magalhães Costa Leite, CAPITULO VIII 
PY I BVY; Da Primeira Diretoria 

b) Sócios Filiados: todos os radiomadorcsdo Estado ArL 33 __ Eic_u.assim_c_o_m;~it(Jída __ aprirtl~Í_r_?_P!r~toria 
do Rio dc:Janeiroe de outras unid~des da F~deração que do CWRJ, com man_d_a_to d_e 16 de dezem_bro 9e 1980 a !6 
forem a<.."Citos como Membros Ass_ociados ou_ Eretiv()ft do ___ ~--~c dezcm bro de l982: 

CWRJ~ - --- O>nsclho Deliberativo: 
c) Sócios Honorários: todos os radiomaQores, braSi~ py 1 AFG Antonio Fonseca Gonçalves 

lciros, estrangeiros, que possuam o diploma do CWRJ py 1 DIN Brasil Figueira Rodrigues 
completo com seu.s s.cis Se_los di! Endosso; __ ~~- _ _ _ py 1 DCG Carlos Grandszuldszycer 

d) Sócio Benemérito: to_do_ radioamador que, por py 1 BBM José Guilherme Moreira da Cunha 
proposta de um dos membros do ConseJho Deliberativo, py 1 BQQ Luiz Alfredo Hammerli 
com aprovação do mesmo, seja considerado "Gran.de -py 1 UCE Loiz I-êlipe de Oliveir<J Costa 
BcniCitor do_ Radioamadorismõ e E:;pecialmente Afie~ py 1 OPU Mauro Fernando de Távora Freire de 
cion"do pelo CW". Andrade 

CAPITULO V 
~Do Quadro de Operadores do Diploma 

Arl. 22. O Co_ns.elho Dclibcrativo comporá e dJv_ul_-__ 
gará, em sua úllimU-reUniào a cãdil ãtfo, o assim c!enomi~ 
nn<l<> QUADRO DE OPERADORES DO_ CWRJ._para 
efeito do _que <mtes foi cxigído com relação aos requisitos 
para concessão do Oiploma Búsico e Selos de Endosso; 

PY I EWN Ronaldo Curi Gismondi 
py 1 BVY Ronaldo MagUJhãeS-CoSüf Leite 

·c.\>flS''dho_Pc Dircção: _ _ __ 
Coordenador: PY I BVY Ronuldo Magalhães Cos-

ta Leite 
Sc<.::rci<Írio: PY l EWN Ronalcb Curi Gismondi 
Tcsuurciro: PY I BQQ Luiz Alfredo Hammerli 

Nill'rôi, RJ - 12-I·!H 
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OBSERVAÇ0ES GERAIS: 
I) Um mesmo membro do Q.O. doCWRJ pode cons

tarde mais de um LOG de solicitação de diferentes di
plom<JS, mas os cantatas devem ter sido realizados em 
bandus_ou em datas diferentes. 

2) Todos os diplomas deste programa devem ser tra~ 
bulhados exclusivamente em CW (2 w@ Qu "SWL). 

3) Um diploma pode ser trabalhado em uma única 
banda ou em bandas diferentes (mixed bands), 

4) Todos os diplomas são endossáveis na modalidade 
QR P; desde que haja declaração expressa do requerente, 
de que os cantatas foram feitos em operação QRP. 

GENERAL OBSERVATIONS: 
!) Onc CWRJ Q.O.- member may be used for more 

than one award, but only if worked in diiTerent dates ar 
ditTerent _bands. 

2) All awards must be worked only in CW (2 way or 
SWL). 

3)'VU!ids ali bands (only one or mixed bands). 
4) Ali awards are endorsable for QRP operation. 

CWRJ ASSOCIA TE MEMBERSHIP- "CWRJ AS
-SÓCIA TE MEMBER."- HOW TO BE?-

Todos os radioamadores brasileiros, exceto os doEs
tado do Rio de Janeiro, poderão se tornar Membros As~ 
saciados do CWRJ (CWRJ Associate Member). Deverâ, 
para isto, enviar LOG, comprovando possuir ao menos 
cinco diplomas de grupos de CW brasileiros e três diplo
m~Js e.•>trangeiros na modalidade 2 X CW (os diplomas 
podcm ser de um mesmo patrocinador); deve enviar tam~ 
bém 15 portes postais simples, anualmente. O CWRJ As
soei ate Member receberá um número que o identifica 
como associado do CWRJ e poderâ fazer constar em 
seus QSLs os dizeres "CWRJ A. Member nl' "; rece
bçrú as_ publicações do _CWRJ e gozarã dos privilégios 
estatutários. OBS.: os radioamadores do Estado d_o Rio 
de Janciro_._.embora não possam ingressar no Quadro de 
Associados, podem se candidatar ao_ Quadro de Opera
dores, desde que propostos por dois membros do Q.O., 

·propCisth eSta·queserá estudada pelo Conselho Delibera
tivo e viubilizada, quando ror o caso, de acordo com as 
v-agas eXistentes na ocasião da renovação do Quadro de 
Opcwdorcs. 

lf you h ave 3 awards from braziliam CW groups and 5 
other CW awards, you may bt ao Associate Member or 
TheCW Group of Rio de Janeiro- CWRJ. Send LOG 
with the numbers of awards and a fee of 5 IRCs, to 
CWRJ: P. O. Box n~'621-CEP24000- Niterói- RJ. 
You will receive" number as CWRJ Associate Member 
and that info ("CWRJ A. Member n'>' ") will be valid 
as points for the WAMAW award of our pro_gram. Vou 
Wil\ receivc also our publications and inros about our ac
tivities. .Obs.: the ree is annual. 

BRAZIL'S NOVICE (CLASS "C11
) -CALL SIGNS: 

PREFIX SUFFIX STATE 

PU1 AAA ••• IZZ ES 

- JM ••• VlZ, WM ••• YZZ RJ 

PUZ MA ••• nz DF 
FAA., .JZZ GO 

KM ••• vzz, wAA ••• vzz SP 

PUJ AM.,. VZZ, WAA ••• YZZ RS 

PIJ4 MA ••• vzz, WM ••• vzz HG 
PU5 MA ••• LZZ. se 

MAA.,, VZZ, WM ••• YZZ PR 

PU6 MA ••• IZZ SE 
JM ••• vzz, WM ••• vzz BA 

PU7 MA •• • Dll AL 
EAA ••• HZZ _ PB 

IAA ••• LZZ RN 

MM ••• PZZ CE 
RAA ••• vzz-, wM ••• vzz PE 

PUS MA ••• czz AH 

OM ••• FZZ RO 
CM .• , .IZZ AP 
MAA., .OZZ --MA 
PAA., .SZZ PI 

-rM .•• Vll RR 

WM ••• YZZ PA 

PU9 AAA ••• NZZ HS 

oM ••• vzz, WAA •.• vzz HT 
PUO MA ••• VZZ, WM ••• YZZ ISLANDS

1 
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THE CW GROUP OF FITO-OE JJ\N(.If:fO STAT"- <:WnJ t>Rf:SE'I'JtS· 2r~BRÀZlLIAI'nitATIONSAWÁRD ··BSAW * 
CVVRJ 1\WAI=:OO T"ROÇ~~'.'1 

CWRJ ASSOCIATE MEI-!13ERS LIST (JUL. 1985): 

001-PYlBVY 002-PY1E'MC • 003-PYHJOO O'JA-PY10Itf 
005-PY1DCG 006-PY1LG _.007-PYlArC 008-PY1UIJL 
009-í-'Yll.u<A 010-PY1A:J~ 011-PY1D.JY 012-PYtOPG 
013-PY1AFA 014-PYUIHO 01S-PY1ntJH 01t.-PY113f3M 
017-PY180A 018-PYlCC 019-PV1CÍlW ozo-PvtON 
021-PYlHQ 022-PY1RL 023-PYlUOE 0.24-PUHVhs': 
025-PY1\YO 026,..PY1DG8 027-PY1VI3 02B-PY1CCX 
029-PYlCCY "03à-PY1FF d.l~,- =-Pv'lDf:i\ ·oJ.2~P'vüt:~ 
OJJ-P'r'lQQ d34~PY1F.OK 035-PY1ASI 0)~-PYlOfJ 

037-PY1UET 038-PYfBr1F -Ü39-PY1DFF o-c.o.:P\'1\'0Y 
041-PYlVLR 042-PYlFFJ. 04,}tPY1lG 044-PY H!WM 
045-PYiVKA 046-PYlf'>U!" 047-PYIPL. OM3-P\'JI!P.o; 
049-PUlVEC 050-PY.?RAH Mi-PY?D~ o'i,~-rr,~\\-\1 

053-'0:131\'H 054-WSX'I\ oSs-nr-rm..r1 
.. 
oJr,.r,~hr 

057-PYSBVG 051'1-UY500 O~:J-PYl\'11\' (\f,Q-1'\]Í:I) 
061-0F)PN 06.:'-01\?.Tn 06J-J(I\.<'JifH1 nr,r,.p, .~nrJU 
065-0.33LR 066-I'Y10tl 0(,7-PYIAPS or.R-r\'-IOMX 
OG9~P)'1[CL 070-PYH~IW 071-PYIIC'( 01.~-Pv1 raw 
073-PT2ACZ 074-LA4CM 075.-_II'ACH\1 0_~-~-f'',' r voe 
077-PYlELB 078-P.Y1GO oiof-mrr,cw O'lf'!-l'n,~;r 

1181-PYZLN 0~2-PP7J<'O 0R1-f'YII\\~,- oq· .. ..s·~~mwo 
085-PY1AY[ 08r.-PY?NT 0H7 -PY?~:f' n~·· -~-'~ 11'1\ 
089-PYJO.\T O?O-PY1COA õ91--PY-1UX ('1~':"-P" 1 :rt~ 

093-PYlALS O?lL::-P\'2RYl OJS..,.P\~PRG i_)~r,. !'['(,;,:-; 
097-PY?PI!I\ 098-UA9\,\B 0?~-YOJCD I!'· !'• ,AVR 
101-rt\t:M1 ;q;. 101-

"I) DIPLOMA BÃSICO CWRJ *CWRJ* 

QSOs com 30 estações PYI, dentre as quais 5 
membros do Quadro de Operadores do CWRJ_(Q. 0,) e 
cinco municípios do Estado do Rio de Janeiro. Válidos 
QSOs após 16-12-80.4 primeiros endossos: a cada série 
de 20 novos PYJ trabalhados, dentre eJes_ mais um 
membro do Q.O. do CWRJ. 5~':_10 países, pela lista do 
DXCC. 69: 15 UFs do Brasil, incluindo o RJ por mais 
um membro do Q.O. do CWRJ LOG autenticado_, com 
indicutivos e datas dos QSOs e uma declaração de que 
todos os QSOs foram cm CW. AnCx:ar 15 pprtespos-tais. 

Work 20 diffcrent PY I statiO-ns;íilcludin&-5 Members 
ofthe CWRJ Operator Teum (Q-. 0.). Yalids QSOs after 
dt."CCmbt.:r 16th, 1980. LQG __ witb c_all and date of the 
QSOs anda dcclaration that ali Q·sos were in CW. No 
QSL; onlY GCR. Fee: -10 IRÇs. Endorsements: at each 5 
new PY I stations, including one new Q.O. member for 
each series (total: 6). 

AWARDS MANAGER: Ronaldo Cu ri Gism-ondi
PYI EWN- P.O. Box 621- CEP 24000- Niterói-
RJ-·BRAZIL • 
CWRJ OPERATOR TEAM MEMBERS (Q.O.)
QUADRO DE OPERADORES DO CWRJ: Onl~ PYI 
stations: 

JUL/1985): 
PYI:AFG- ALS::... APS:..::i\sr.::_ AYE- BMF
BOA- BQQ- BUL- BVY- BXT -CBW- CC 
- CCX- CCY -COA- DCG- DEA -DFF
DGB - DJY - DMX - DN - DPG - DUB _c 
DWM- EBK- ECL- ELB- ENW- EWN-FF 
- GO- HQ- JN- KX - MKA- PL- QN
QQ - RJ - TG - UET - URQ - UX -C VB -
VKA- VMV- WO- WX- PU I: VEC- WDS
YOC. 

Trabalhar !50 estações brasileiras, incluindo 3 YL, 5 
membms do Q.O. do CWRJ e 20, UFs do Brasil. 111 en
do~~o: mais 100 estações brasileiras; 211 endosso: mais 50 
estações óruslleiras-: LOG autenticado, _rehtcionando os 
indicativos cllts estaçõ_es contactadas e as datas dos QSOs 
e uma declaração de que todos os conta tos foram feitos 
em CW. Anexar lO portes postais, Válidos contatos após 
1'-1-82. . . 

Work_ 75 brazilian stations, inciü&ng lO UFs (States, 
territori~§} anQ__2 CWR,J__Q.O. m_ember~, Endorse_ment_s: 
1st: 50 more brazilian stns; 3 and: 25 more br. stns. LOG" 
(GCR) with calls, dates and_a declaration that ali QSOs 
werc in CW. Fee;._6, IRCs. See in the end of the rules, the 
list of brazil!an prefixes, U Fs and regions. QSOs after 
jan lstlf1. - - -
AWARDS MANAGER: Ronaldo Curi Gismondi
PY I EWN- P.O. Box 621 --CEP 24000- Niterói
RJ - Br_it.fiL__ _ 

3) RIO DE JANEIRO STATE CITIES AWARD * 
RJCAW * 

-QSOs com cidades do Estado do Rio de Janeiro, in
. cluindo J membros do Q.O. do CWRJ: Classe 3:20 cida
_dcs; Cl:.tsse 2:30 cidades; Classe I :40 cidades. LOG au
tcntjcado apenas relacionando os indicativos~ datas dos 
QS_9s, be_r.n __ ~.OITl<?~<!_s_ cida_des e l._!_rr!.Q. declaração d~ que to
dos (J_~ QSOs Jor;.!_IJl em CW. Ariexar 10 portes postais. 
Válidos-QSOs após 19-l-82. 

Work lO citiCs ofthe Rio.de Jitneiro State- RJ (PYI 
Stations), induding 2 mcmbers of theQ.O. of theCWRJ. 

- LOG (GCR) çnly y.oith calls, datesand cities anda decla
ratioÍ1 that ali QSOS were ín CW. Fee: 6 IRCs. Valids 
QSOs after jan I st, 1982. 

AWARDS MANAGER: Roberto Quito de Sant'An
na - PY I DWM - P.O. Box 24039 - CEP 20522-
Rüulc._):,~u~r_o ~ Br<!~H .. 
4) DIPLOMA BRASIL GEOGRÃFICO *BGAW • 

Contaçtar 25 estações brasileiras, sendo 5 de cada re
gião geogrúfica do Brasil, devendo trab<:~lhar, para cada 
região, ao menos duas capitais de_duas UFs daquela re
gifto. Dentre os 5 QSOs da região sudeste, 2 estações de
veQl ser do Q.O. do CWRJ. Enviar LOG, di!Vidãmente 
autenticado, relacion<l_!ldo indicativos, data de cada_QSO 
e as cida.dJ.:.s, <;om -dç__claraçào de que todos os QSOs fo
ram feitos cm CW. Anexar lO 'portes postais. Válidos 
con"tutos ·após ii'- 1-82. 

Work 3 stations of cach geographical region ~f BrazH 
(scc following list, after the end of the rules); total: 15 
QSOs. OiiC -OíifiC"Q.SÇfs -of tlie SE r·cgiçln- nc6d to be a 
Q.O. Mcmbcr ofthe CWRJ.LOG (GCR) with calls, da
tes anda declaration that ali QSOs were in CW. Eee: 6 
IRCs. Valids QSOs aftCr jan 1st, f982. · 
A WARDS MANAGER: Claudio Roberto Soares Pinto 
-PYI DFF- P.O. Box 621- CEP 24000- Niterói 
- RJ- Brazil 

5) WORKED CWRJ ASSOCIATE MEMBERS 
AWARD * WAMAW* 

Estabelecer contatos com 20 estações do QUADRO 
DE ASSOCIADOS (CWRJ Assodate members) ejou 
do Q.O. do CWRJ. En_dossos: _I~'; completar 30 membros 
trabalho~; 2"' completur 40 membros. LOG ·autenticado, 
com indicutivos, data de cada QSO e declaração- de_qlle 
todos os QSOs !'oram feitos em CW. Válidos QSOSãpós 
[1'-1~82. Anexar 10 porte.-, postais. 

Work 10 CWRJ Associate Members (not PYl stns) 
- indjor CWRJ Q.O. members (PYI). Two endorse

mcnts: lst: 5 more; 2- and: 5 more. LO_G (GCR) with 
culls, dutcS-.:imLa Oeclaration that a!! QSOs were in CW. 
Fce.:: 6 IRCs. Valids QSOs after jan 1st, 1982. 
AW-ARDS MANAGER: Ronaldo Curi Gismondi -
PYlEWN....,. P.O. Box 621- CEP 24000- Niteró\
RJ- Bru:cil 

6) BRAZIL'sFRONTIERS AWARD • BFAW * 
_TrãbãThllf 5 PaiSi.~ ffontdifÇQ_s elo BrasiL LOG ~utçn

til.:<ldo.~.:om iodicativos das estações contactadas e decla-' 
ração de que todos os QSOs foram feitos em CW e após 
i"'-i-S2. ~ncxar 10 portcs_ppstuis. __ _ __ 

Work _5 countrics wich have frontiers with Brazil (FY, 
gR. YV, HK, OA, CP. ZP. LU, CX). LOG (CGR) with 
calls., dates anda dcclaration_t_ha~all QSOs were in CW. 
Valids QSO~ aftcr jun 1st, 1982. Fec: 6_ IRCs. 
-AWARDS MANAGER: Claudio Roberto Soares Pinto 

Quarta-feira 9 3897 

- PYIDFF- P.O. Box 621- CEP-24000- Nitcrói 
-:- RJ- Brazil 

7) CWRJ YL FLOWERS AWARD * YLAW * 
Formar 5 nomes de nores com a primeira le.tra dos su

fixos dos indicativos de chamada de estações trabalhadas 
exduslvamente na banda dos 10 metros. Os nomes po
dem ser escritos todos em português ou todos em inglês. 
Dentre todos os contatos, deve haver 5 estações de YL, 
sCndo que as YL servem como coringas para substituir 
letra:-. c podem ser trabalhadas em outras bandas além 
dos lOm. LOG com os QSOs listados de modo a compor 
os nomes das Jlores, autenticado, com as datas dos con
tatos; anexar 10 portes postais. Válidos cantatas após 1-
1-82. Declarar que todos os QSOs foram feitos em CW. 

With thl! first letter of the sufix of the call signs of sta
tions workcd in lOm (28 M Hz) band, write the names of 
5 (rlve) no\\·êi'STall names in english or in portuguese). 
Among the stns worked, need to be 5 YL stations, which 
may-substitute letters in the names of the flowcrs, and at
tCntion; no matter wich band for YL QSLs (YL QSOs 
muy bc in others bands). LOG (GCR) with thc calls lis
tcd in order to form the nowers naines and remarks the 
YL stations, dutc anda declaration that ali QSOs were in 
CW. Fcc:_6 IRCs. Valids QSOs after jan 1st, 1982. 
AWARDS MANAGER: Roberto Quito de Sant'anna 
- PY I DWM - P.O. Box 24.039 - CEP 20522- Rio 
de Janeiro- RJ. 

8) WORKED CWRJ AWARDS * WRJA * 
Outorgado a todo radioamador que tiver conquistado 

o Diploma Básico CWRJ, mais cinco diplomas do Pro
grama de Diplomas do CWRJ. Enviar LOG, com re~ 
Jaçào dos diplomas e seus números. Anexar lO portes 
post:~is. 

lf you havc the CWRJ Award (basic) and 5 others 
awards fronl the CWRJ AWards Program, scnd LOG 
wilh thc numbers of the awards and 6 IRCs to: 
AWARDS MANAGER: Claudio R. S. Pinto- PYI 
DFF 
P.O. Box 1045 -~CEP24000- Niterói -RJ ~Brazil 

BRASILIAN UFs, PREFIXES AND GEOGRAPHI
CAL REGIONS: 
18~·8. (Maral1hào- MA); PS7 (Rio Grande 
do Norte- RN); PS8 (Piauí- PI); PT7 (Ceará- CE); 
PY6 (S.thia - BA); PY7 (Pernambuco - PE). 
Região Norte: PPS- (Amazonus- AM); PTS (Acre
A<.); PUS (Amapá *NO* - AP); PV8 (Roraima -
RR); PWS (Rondônia - RO); PYB (Pará - PA). 
Região Sudeste:_ PPl (Espírito Santo- ES); PY I (Rio 
de J;weiro- *SE* RJ); PY2 (São Paulo-- SP); PY4 
(Minas Gtm.tis- MO). 
Rt.:giào Sul: PP5 (Santa Catarina .__ SC); PY3 (Rio 
Grande do Sul - *SU* RS); PY5 (Paraná - PR). 
Região Centro-Oeste: PP2 (Qoiás- 00); PT2 (Distrito 
Federal - DF); *CO* PT9- (Mato Grosso do Sul -
MS); PY9 {Mato Grosso - MT). 

CERTIDÃO 

Epaminondas Dantas de Magalhães Mattos, oficial 
do Registro de Pessoas Jurídicas do Quinto Oficío 
da Comarc:1 de Niterói, Estado do Rio de Janeiro 

Cc~tit~ca, que nesta -dala- foi -registrado, no livro A.ll 
de Pessoas Jurídicas, sob o número cinco mil, novecen
tos c trinta e dnr.:o (5.935) a altemçào do estatuto de Clu
be de Rudio;.tmadores CWRJ do Grupo de CW do Esta
do _do Rio_dc Janeiro- CWRJ, apresentado com a có~ 
pia dos novos estatutos. O referído_é verdade. Niterói, 26 
de junho de J 985. Eu. ,Oficial do Registro de Pes
soas Jurídicas, subs_crevo e assino. 

CLUBE DE RADIOAMADORES CWRJ 
DO GRUPÓ DE CW DO.ESTADO DO

RIO DE JANEIRO- CWRJ 
""ESTATUTOS SOCIAIS"" 

Denominação, Duração, Natureza, Atividades, Represen-
tação, Sede, Objeticos e Patrimônio · 

CAPITULO I 
Da, Denominação, Duração, Natureza, Fins e Represen

tações 

Aft: -~., Fica constítu{do, aoS dezesseis dias do rriés 
de dezembro do ano de J9!W (hum mil, novecentos e oi-. 
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tenta), o Clube de Radioamadores CWRJ do Grupo de 
CW do Estado do Rio de Janeiro, que usarã as siglas 
"CWRJ", .. Grupo de CW do Estado do Rio de Jan~i
ro"', ou .. Grupo de CW do Rio de Janeiro", entidade ci
vil associ<ttiva, sem fins lucrativos e que congregarã ra
dioamadores e interessados e_m radiocomunicações, ten
do como finalidade principal, difundir, estimular e am-
pliar ;,1 prática da telegrafia nas comunicações entre os 
radi<Xlm;Jdores. - ---- --r 

Art. 2~' O CWRJ terá duração por tempo indetermi
nado. 

Art. 3~ O ÇWRJ terá perSonalidade jurídica distinta 
das pessoos que constituírem seu quadro sociaL 

Art. 41' O CWRJ tem por finalidades: ~ 
a) promover atiVidades radioamadorfsticas, na mo~a-:-_ 

!idade de telegrafia, em âmbitos nacional e internacional; 
b) participar, como agremiação ou por seus membros 

individualmente, de concursos ou atividades radioamã..:
dorísticas no país ou no exterior~ 

c) divulgar o radioamadorismo, de um modo geral; 
d) promover concurs.os nacionais ejoil inte!rnacionals; 
e) incentivar o in_tercâmbio entre os clubes de CW n~~ 

cionais e estrangeiros; 
O promover cursos de aprendizado e aprimoramente-o

em telegntfia; 
g) outorgar diplomas, criados por atos do Coordena~ 

dor. ouvido o Conselho de Direção; 
Par;lgrnfo único. Os atos especificarão as reiras ge

rais e específicas de obtenção de cada diPloma. 

CAPITULO II 
Art. 5~> O CWRJ ~erá sede, foro e domicílio na cida~ 

de de Niter6i, Estado do Rio de_Jan_eiro, Brasil. 
Arl. 6~> O CWRJ, dentro de suas finalidades, terá 

como objetivo de açUo em beneficio de seus sócios, na 
medida de suas possibilidades: 

a) prestar assessoria técnica, legal e administrativa 
aos associados; 

b) proporcionar recreação social aos associados e seus 
fumiliarcs; ___ _ 

c) promover o ingresso no radioamadorismo de no~ 
vos cundidutos, nos termos regulamentares legais em vi~ 
gor, respeitados os fiiriiti:S-âc seus recursos materiais e fi~ 
nanccíros; --

d) criar um fundo, parcela das doações recebidas, 
para compra de materiais de rádio, como s~am apare~ 
lhamcntos técnicos; testeS; materiais de transmissão e re~ 
cepção- para a utilização dos sócios; 

e) promover o aperfeiçoamento têcnico e operacional 
de candidutos e radioamadores seus associados, pela di~ 
vulgação de conhecirn_enlos de rádio~eletricidade .e dele-
gislação em vigor ·relativa às comunicações, Visando, 
priorit:Lriamcnte, a qualíficução e aperfeiçoamento de 
novos e un ligas radioamadores; 

f) propagar o espírito radioamadorístico, bem como 
os preceitos de ética que orientam essa nobre atividade, 
visando elevar o conceíto público do radio:un_ador como 
cidadão educado e _respeitador das leis, permanente di~ 
vulgador de sua pátria C porta-voz da harmonia e amiza
de entre os homens; 

g) secunc!Lu os sçrviços prestados por ligas ou asso~ 
ciaçàcs congêner:es, ·procurando aumentar, o quanto 
possível, L!S vantagens concedidas; 

it) carácterizar a sua açjo pela presieza e rapide"i no 
atendimento dos pedidos que lhe forem feitos, desde que 
os mesmos estejam previstos ·nestes estatutos e não ve
nham :1 ferir diretu oU indiretamente os seus preceitos e 
espírito; -

i) facilitar, através de seus recursos, contando com a 
colaboração e meios de_seus associados, a prestação de 
serviços de telecomunicações de emergência, nos casos 
de c..liamidade pública. 

Arl. 7~> Constituirtto patrímônio co CWRJ: 
a) doações, dotuções ou U!.!Xiíos que receber de enti

d:Ldcs -de direito público ou privado; 
b) us doações recebidas de seus associados; 
c) outros bens, eventualmente adquiridos ou recebi-

dos por do:tçiio. _ 
Par[1grafo único. Os bens do ÇWRJ s:t)_o basicame!)~ 

in:dien:"tvcis, somente se admitindo a venda ou doação 
dos itl.!ns obsoletos ou inservíveis pelo desgaste, por deli~ 
beraç:"io do Conselho Deliberativo. 

Art. 8Y ConstituirUo receitas do CWRJ: 
a) as contribui_ç_Qcs de seus sócios, a título de doações 

anuais ou eventUais; 
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b) outras, proven'ientes de eventuais doações. r!!Cebi~ 
das. 

Art. 9"' _Os fundos dispoilíveis do CWRJ serão urdi~ 
nariamente movimentados pelo Coordenador, Secre
tário e Tes_o:ureiro. 

Pará_grafq. t,ínJcQ. Em caso- de impedimento dos ele
mentos a que se refere -o art. 99, o Conselh-o ~li_berativõ 
escolherá, dentre os seus membros, o(s) eventual(is) 
-~!l~bstituto {s). 

Art. 10. Os funC!._Os disponívcis do -CWRJ eitãrão 
sob ~_g_yarda do Th_soureiro, de preferência depositados 
em conta corrente creQora em estabelecimentos ban~ 
cários. 

Art. ll. O CWRJ não poderá, sob nenhuma hípóte
sç, dm _av~_tis, fianças ou prestar quaisquer outras garan~ 
tías ~ favor de seus associados -ou de terceiros. 

CAPITULO III 

Composição Administrativa do CWRJ 

Art. 12. A Administração do CWRJ será exercida 
_::por um Conselho Deliberativo formado pOr nove 
membros, dos quais três irão fonnar o Conselho de Di
reç;.to do CWRJ, um como Coordenador e outros ~ais 
como Secretário e Tesoureiro, respectivamente. 
ArL.l~ __ Compete ao Conselho Deliberativo: 
a) Administrar o CWRJ, atr:ivés do Conselho de Di~ 

rcçiio; 
b) Estabelecer a ação radioamadorística do grupo; 
c) eleger os membros do Conselho de Direção ou 

revogar-lhes o manduto; 
d) aprovar as contus do Conselho de Direção; 
e) declarar vaga a representação no Conselho de Di

reç:i:o e efeger o substituto correspondente; 
f} modificar este estafuto. 

Parúgrafo tinico. O_Conselho Deliberativo funciona~ 
rá com o quorum de um terço de seus membros, delibe
rando por maioria simples, salvo quanto ao disposto no 
arl. 13, item f e quanto à revogação do mandato, do item 
c, que exigem maioriu de dois terços. 

_. ~-. • ~ • ·-·-· •• -;;-~ ••• • •••• • • ~-.,. ~ .. • • •• •r.•. --· • •• --~.-~ •;. 

Ar't. 1.i .-Nus deliber<Jções dQ Co.nse]~d benbe-;ativo 
serú permitido o voto por procuração, limitando~se a 
cada membro, no f"tJtunto, o desempenho concomitante 
de uma só delégução. 

Arl. 16. Ao Conselho de Direção compete: 
a) Através do Coordenador: . 
·~~_!) representar o" gi"upo, onde e quando se faça neces-

sáno: 
a.l) _coordenar os trabalhos do Conselho Delíberativo 

e de_ Dircção, presidindo suas sessões, com direito devo~ 
to: 

a.J) convocur_~s reuniões dos Conselhos Deliberativo 
e de Dírcçào; 

aA) assinar a correspondência do CWRJ ou delegar 
essa missão, no todo o-u- em parte; 

b) através do Secretário: 
b:I) Orgunizur a súffiulu das reuniões dos Conselhos 

Deliberativo e de Direção; 
____ ~~--o~ganizur e mant~r atualiz.ado o arquivo do 

CWRJ: ~ 

b.3) substituir O Coordenador nas suas faltas e iinj:)e
dimcntos; 

b.4) ma~_ter atualizudo o registro do CWRJ e seus da~ 
dos infor~ativos; 

b.S) cuidar do recebimento da correspondência do 
CWFU c da expedição de diplomas, endossos ou corres~ 
pondência do CWRJ; 

c) Através do Tesoureiro: 
c.l) recebe!" as doações dos membros e_ outras; 
c.2) manter em di<1 a escrituração da receita -e despesa 

do CWRJ; 
c.3) manter sob sua guarda os valores do CWRJ; 
c.4) apre.~ciltar ao -conselho Deliber'<Ltivo, anualmen~ 

te, demonstração da receítu e- despesa -do CWRJ, no 
período; 

d) Por consenso: 
a;J)-decidir sobr~.! Õ- ingresso de noVos -assoCiados; 
d.2) decidir sobre us exclusões e iriclusões de associa~ 

doj_llo 9ui:1dro- dt: 9p-cra~~res;-- --. 
d.3) propor a-iiili1iCipi\Ção -dOs ffiembrós nas despesas 

do CWRJ, _utravés de_ doações. 
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CAPITULO IV 

Art. 17. O CWRJ possui: 
a) Membros efetivos_, natos, que são os fundadores dQ 

CWRJ~ bem como um número ilimitado de ra.dioamado
res, como membros associados. Dentre os membros as
sociados, o Conselho de Direção escolherá os Membros 
do_Quadro de Operadores do CWRJ, para fins de outor~ 
ga de diplomas; 

Parágrafo }I' No caso de vacância entre os membros 
do Con:;,elho Deliberativo. os membros remanescentes 
elt..-gcrUo. dentre os membros associados, o substituto 
para o preenchimento da vaga. 

Parágrafo 21' O Conselho Deliberativo elegerã, den
tre os seus membros e para um mandato de dois anos, 
um Consefho de Díreçào, composto de um Coord_c;na~ 
dor, um Secretário e um Tesoureiro. 

Parágrafo 3~> O Conselho Deliberativo, por sua vez, 
serft eleito pelos membros associados, em assembléia, 
pnr<t um mandato de dois anos.. 

P.<~.râgrafo 41' Os membros do Quadro de Operado
res do CWRJ poderão ser radioamadores de quaisquer 
classes, es.colhidos dentre os membros associados e ou 
propostos por dois membros, devendo a proposta ser 
uprovada pelo Conselho de Direção. 

Parúgmfo 5~> Os membros do Quadro de Operado
res que residam em outras Unidades da federação pode
rão receber o título de "Delegados do CWRJ" nas res~ 
pectivas UFs e;ou de "Represent<mtes do CWRJ" ~ 
outros países, respeitadas as limitações- da legislação em 
vigor. Admite-se a designação de mais de um delegado 
por UF e mais de um representante por país estrangeiro, 
de <LCOrdo com as necessidades e peculiaridades julgadas 
pelo Conselho de Direçào, 

P.triLgrafC? 61' A condição de membro do Quadro de 
Operadores não invalida a de membro efetivo e) ou asso-
ciado; 

Panígrafo 7~> Todos são considerados membros asso
ciado,'> e receberão um número como tal. 

Art. 18. O ingresso de novos membros ?SSociados 
dar~se-á por proposta de dois membros em pleno gozo 
de seus direit_os, encaminhada à aprovação do Conselho 
de Dircção. 

- Art. 19. São direitos dos membros do CWRJ: 
aj r-ecebei, do CWRJ, informações que lhes permitam 

acomp;.mhamento ou participação nos eventos radica~ 
madorísticos.: 

b) concorrer às vagas que ocorrerem no CQo_selho De~ 
liberu_tivo; 

c) eleger o Conselho Deliberativo; a cada dois anos; 
d) sugerir ao COnselhÕ de' Direção eTou DeliberaÍivo 

medidas que levem ao aprimoramento das promoções 
mdioum<idoríslic.as do CWRJ; 

e) recorrer_ ao Conselho Deliberativo de qualquer de
cis~to que lhe tenha sido imposta; 

O isençUo de quaisquer taxas para reqUerer diplomas 
ou selos de endosso patrocinados pelo CWRJ, se assim o 
desejarem. O presente só se aplica aos membros que resi
dam no Br:1sil; 

Art. 20.- Süo deveres dos membros do CWRJ: 
_ a) parlici par das despesas do CWRJ, encaminhando 

suas doações nos prazos estipulados pelo Conselho de 
Dircção, sulvq uque!es qUe, por decisão do Conselho De~ 
lib~rativo,_ estejam isentos de contribuição; 

b) prestigiar us iniciativas do CWRJ em suas pro~ 
moções nidíoumadorfsticas; 

c) zelar pelo bom nome do CWRJ, cumprindo a legis~ 
lação vigente e observando a ética radioamadorística; 

d) acatar c prestigiar as decisões dos Conselhos Deli~ 
bcrativo e de_ Direçào; 

e) abster~se de pronunciamento de caráter político; 
religjos_Ç), racial ou <?~tro c_apaz_ de gerar polêmica nas 
reuniões do CWRJ. - - -

Art. 21. Os rnem bros efetivos e associados do 
CWRJ se: t.ornarão sócios do clube, sendo divídidos, ~pe-
nas cum fins históricos, nas seguintes categorias: __ _ 
, a) SOCIOS FUNDADORES: todos aqueles radla

madores, d;.Ls-classes "C", "B" ou "A", pertencentes ao 
Quadro Sociul da LABREfRJ, que no dia 16 de de
zembro de 1.980 estiveram presentes à reuniãO de fun
daçtio do CWRJ, a Stlbcr: Antó)1io-Fonseca Gonçalves~ 
PYlAFG, Brasil Figueira Ro_drigues-PYlDIN, Caflos 
Gr andszul ds:q_ccr:-PY I DCG, Ca rios Mello-PY I AJK, 
!vair Alv..:.s de Macedo-PYIDUH, Carlos Guilherme 
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Moreira da Cunha-PYJBBM, Luiz Alfredo Machado 
Hammerli-PY I BQQ, Luiz Felipe de_ Oliveira Costa
PYIUDE, Mauro Fernando de Távora Freire de 
Andn!de-PYIDPG, Rona!do Curi GisinOndi-PYIEWN 
e Ronafdo Magalhães Cosfa-Leite-PY_IB~Y; 

b) SÚCJOS FILIADOS: todos oS radioamadores, 
brasileiros ou não, que forem aceitos como membros as
sociados do CWRJ; 

c) SÓCIO BENEMbRITO: todo ntdioamador que, 
por proposta de um dos membros do Conselho Delibera
tivo, com aprovação do mesmo. seja considerado 
.. Grande Benfeitor do Radioamadorismo e Especial
mente Aliccionado pelo CW"; ' 

CAPITULO V 
Da exclusão de Membros Associados, Efetivos 

Renovaçio do Quadro de Operadores do Diploma 

Art. 22. Os membros efetivOs só poderão ser excluí
dos do CWRJ pe:r votação unânime do Conselho Deli
benJtivo, quando julgar haver motivos para tal. Poderão, 
no entanto, sair do Quadro de Operador_es, a_ critério -~o 
Conselho de Direçào, de acordO com -o art.-23. O di::sJiga
mento do CWRJ poderá se dar, igualmente, por soJici
tução do próprio interessado. 

Art. 23. As modificações do Quadro de Operadores 
e de Associado do CWRJ serão feitas pelo Conselho de 
Direçii.o, sempre que necessáriO, por consenso. As -referi
das modificações poderão se-dar por: 

a) falecimento do operador; 
b) solicitação, por escrito, do operador; 
c) por falta de pagamento de contribuições estipula

das, por seis ou mais meses alêm do prazo pr~visto; 
d) por falta de renovação de sua Hceoça e habilitação 

como radioam<:~dor ou cassação da mesma pelo DEN
TE!_; 

e) por deixar de ~lizar conta tos em CW durante seis 
meses. sem justificativa- pOr escrito encaminhada ao 
Conselho Deliberativo; 

f) por proposta de dois membros associados ou de um 
conselheiro, quando se tratar de inclusão no _Quadro de 
OPeradores ejou de assedados; 

g) o Conselho de Direç-do, quando julgar necessáriO, 
baixará normas complementares para ingresso como 
membro associado ( .. CWRJ Associate Membern). 

CAPITULO VI 
Das Disposições Gerais e Transitórias 

Art. 24. O CWRJ estará automaticamente extinto,. a 
qu;dquer momento em que os seus associados_nã~ ati_n~ 
jam o número de três ou por decisão uilânime de -tcidos 
os membros associados vivos. 

• Art. 25. O patrimônio do _CWRJ, n~ caso do que 
prevê o artigo anterior, passará, automaticamente, para 
o palrimônio da LABREfRJ. 

Art. 26. Fíca estabelecido que o CWRJ será sõcio 
da LABR E e com ela colaborará, dentro de seus recursos 
e normas estatutárias. ___________ -_ -

Art. 27. O C_WRJ poderá contratar os serviços de 
tcrceiios, desde que essa sjtuação n_ão cara~teriZe re-
lações empregafíCiaS.. - - - - -

Art. 28. O CWRJ não remunerará nenhuin dos 
membros de sua Diietoi'ia. - - - - -

Art. 29. OS períodos de competência para balanços 
e rel:.ttórios ficam estabelecidoS de primeiro de janeiro a 
trinta e um de dezembro de cada ano ou a critério do 
Conselho Deliberutlvo. 

Art. 30. Os presentes estatutos poderão ser modifi· 
c:1dos a qualquer tempo, por decisão do Conselho Deli-_ 
bcrativo, por vontade de dois terços de seus membros, 
quundo julgar conveniente ou necessãrio, para o bom e 
cada vez melhor runcionamento a que se destina o 
CWRJ. 

Art. 31. Os casos omissos aos presentes Estatutos 
seâio resolvidos, em primeira instância, pelo Conselho 
de Direçào, e as decisões deste serão levadas à priineira 
reunião do Conselho Deliberativo, que poderá acatá-las 
ou modificá~las para datas posteriores à reunião. 

Art. 32. Os_ preseriteS EstatUtõS entrarão em vigor a 
)I' de rcvcreiro de 1985 e substituem os anteriores. 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 
Inspetoria Seccional de Fazenda - Niterói 

Niterói, 18 de outubro de 1984 
Certi"líco, púa os devidos fins. em atenção ao requeri

mento protoColado sob o n"' 04/154.037/84, de que o 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Clube de Radioamadores CWRJ do Grupo de CW do 
Esludo do Rio de Janeiro, entidadt: civil sem fins lucrati
vos, registrada no Cartório do 59 Oficio de Niterói, no li
vro A-5, de pessoas jurídicas, sob o n' 3.108, está, nos 
termos da legislação fiscal vigente, isenta de Inscrição 
Estadual, vez que não ·comercializa nenhum produto, 
nem cobra prestaç-J.o de nenhum serviço, tendo finalida
de puramente associativa.- José Américo Ventura, Ins
pctor Seccional. 

(Ã.s Comissões de Constituição e Justiça e de Fi
nança\·.) 

O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira) - O 
projeto lidO será publicado e despachado às comissões 
competentes. 

Sobrc_a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 
1~"-Secretário. -

E hdo e deferido o seguinte 

REQUERIMENTO 
N• 396, de 1985 

Nos termos do art. 28_0 do Regimento IOterno, requei
ro a retirada do Requerimento n9 393, de 1985, de minha 
autoria. 

Sala das Sessões, em 8 de outubro de 1985. - Itamar 
Franco. 

0-S~. PRESIDEN'[~ (Guilherm_e.Palmcira)- Con
cedo a palavra ao nobre Senador Aderbal Jurema., como 
Líder do Partido __ da Frente Liberal. 

O SR. ADERBAL JUREMA (PFL - PE. Cõino 
Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisãO áo 
orador.) ~Sr, P~sidente, Srs. Senadores: 

InicialrilenlC, qUero cOngi-ãtular-me com a Imprensa 
pernambucana e o povo do Recife pela volta, às bancas 
de jornais, do vespertino Diário da Noite que, há ml}itos 
anos, havia deixado de circular _no Recife. Dlúio da Noi
te é do cOmplexo empresarial_ do Jornal do Commerdo 
S/A. E agora, em nova gestão, a empresa do Jornal do 
Commercio, que possui uma TV e quatro ~ações de râ
dio no 1i"iteri0r, ·sem falar a Estação de Rádio do Recife, 
a Rãdio Jornal do Comércio que o ex-Senador Pessoa de 
Queiroz lançou no ar com o slogQ uPernambuco falan
do para o mundo", vem agora de editar novamente o 
m•rio da Noite. O primeiro númerO desSa nova fase cir
cUlOU orit~ à tãrde e iJ;"~ passar, mais adiante, a Diãrio~ 
j:iO«Ju3fifO-Giui1 esforço enorme que os novos Diretores 
da empresa Joraal do Commerclo fazem para q_uc os seus 
jornais voltem àquela fase áurea que Pessoa de Queiroz, 
ex-Senador da República e pernambucano ilustre soube 
imprimir à sua empresa com tantos órgãos de comuni
cação. 

Dai envio, desta tribuna, a minha saudação à empresa 
Jornal do CODPIIel'do e tambêm ao povo pernambucano 
pela oportunidade que tem de poder ler um vespertino, 
jã que RecifC, cidade que já teve, nº l~p&io, cerca de 
dez jornaiS, estava -hoje reduzido ao Jorn.l ~ C._na_er.. 
cio.~ ao _D~-~ _f~f!tJwCO. 

O Sr. Murilo Badaró- --Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ÁDERBAL JUREMA-:..._-PoiS não!. 
O Sr. Mtuilo Badaró- Quero apenas dizer que a Ban

cada do PDS do Senado se solidariza com as palavras de 
V. Ex• em homenagem ao ressurgimento do grande Jor
nal do Estado de Pernambuco. 

. o sll: ADERBÁL JUREM A - Agradeço o aparte do 
Senador Murilo Badaró, homem de imprensa, que tem 
sabido aliar as suas qualidades de homem público à de 
intelectual. Por isso, recebo o aparte de S. Ex• como um 
incentivo à volta do Dilfrio da Noite. 

Mas, Sr. Presidente, estou tambêm nesta tribuna para 
assinalar um acontecirilentO educacional da maior im
p0riârld3. qu-e é o c(3-rea1fz-ac;ão dO III Coi:tgresso ·Ex
trao_rdinário da Camjni.nha Nacional de Esc.olas da Cow 
munidade. 

Esse COngresso foi instalado domingo à noite, no Cen
tro Nacional de Treinamento da TELEBRÃS, e lã esta
vam presentes o Senador José Fragelli, Presidente do Se. 
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nado e do Congresso Nacional, o Senador Nivaldo Maw 
chado e outros Parlamentares que foram levar apoio áos 
cenecistas de todo o País, que se reuniram sob a bandeira 
da eduçação comunitária para, mais uma vez, discutirem 
os problemas dessa escola que nasceu no Recife há 42 
anos e que ê, sem dúvida, pela sua ação educativa, uma 
linha auxiliar de primeira grandeza do Poder Público no 
problema educacion~I. 

São os seguintes os o_bjetivos do Congresso: situar 
para as autoridades da República o valor e a importân
cia da CENEC, como opção concreta para a realização 
da educação comunitária; solidificar os sentimentos de 
identidade institucional. c fortalecer os laços de solida~ 
riedade e de serviço educacional que unem toda a famnia 
cenecista tie Norte a Sul do País; analisar a situação 
atual da CENEC no contexto da Nova República, e defi· 
nir cãminhos novos, que respondam aos atuais e futuros 
anseios da sociedade brasileira; criar condições para a di~ 
fusão das diferen_tes m_~nifestações culturais emergentes 
no prOceSSo educacional da CENEC, e presente nas 
várias Regiões do Pais; eleger novos dirigentes cenecistas 
de âmbito nacional, como ainda hoje pela manhã fizew 
ram, elegendo a Diretoria Executiva e o Conselho Na
cional; apresentar aos participantes os projetas dos Cenw 
tros Comunitãrios Rurais, que é uma nova opção da C E
N E C: fomentar o intercâmbio institucional e mobilizar 
as lideranças cenecistas para programa avançado de arti
culação com os Govérnantes atuais. 

Sr. Presidente, a educação comunitária é, neste País, 
uma problemática carente. porquanto a maioria dos bra~ 
sileiros ainda freqUenta uma escola limitada pelas quatro 
paredes de uma sala· de aula. Nós, que fomos pioneiros 
da educação comunitãria, com esse movimento nascido 
no Recife. sob o idealismo de um estudante de Picuí, na 
Paraíba. Felipe Tiago GorriC:S; e oUtros companheiros, 
alguns já desaparecidos, nós continuamos a dizer à 
Nação, a dizer às autoridades constituídas que a escola 
.. cenecista" vem apontando o caminho para a solução da 
educação de massa. Ainda agora, quando o Ministro 
Marco Maciel, com a sua inteligência e -sensibilidade., 
tenta uma educação para todos, ele tem sem dúvida que 
se basear no exemplo da CENEC, para que possamos re
solver um dos problemas maiores deste Pais, que é o 
analfabetismo. Disse ainda há poucos dias S. Ex•, nos 
debates do Dia D da Educação, a 18 do m!s passado, 
que tínhamos. na faixa etâria dos 7 aos 14 anos, cerca de 
30 milhões de analfabetos. Trinta milhões de analfabe
tos! 

Velho educada:r que sou, já cheguei à conclusão de que 
não co.nsegulremos comb8ter o analfa~ti:mto no Brasil 
em termos oficiais, em tennos de escola pllblica apen~ 
porquanto se não compreendermos ideologicamente, Sr. 
Pr~idente, que a escola democrática tem por missão 
precípua formar cidadãos, enquanto que a escola dos sis
temas totalitários fórm8iil Jirosélitos de uma id!ia. Esta 
diferença é fundamental e, diante desta diferença de for~ 
mar cidadãos e de formar prosélitos, se vamos resolver o 
problema do analfabetismo apenas com a escola públi~ 
estamos formando uma escola carcerária, uma escola liw 
mitada pelas quatro paredes de uma sala de au1a, uma 
escola burocrática. E o Problema da alfabetização em 
massa.não é um problema de governo apenas, mas tam· 
b.ém um problema da socicÇa:de democrâtica. 

Com estas palavras, Sr. -Presidente, quero chamar a 
atenção aqui para a importância da Campanha Nacional 
de Escolas da Comunidade neste Pafs, que tem, atualw 
mente, ação em 987 municlpios, com 1.278 escola_s, 697 
prédios pi-óPrios construidos à base do mutirão comUJli.. 
tãrio- o que não é noVidade para a CENEC. Professores 
7"' 23.090; Pié-escolares - 12.400; 1' grau - 281.623 
alunos; 29 grau- 134.964 ~!unos; 39 grau- 2.161, por
que. effi verdade, somente em casos excepcionais é que a 
CENEC se preocupa com o problema do ensino supe
rior. como é o caso do Rio Grande do Sul, onde temos 
954 .alurios e, effi Santo Angelo, uma Faculdade de Direi
to que honra as tradiçõés de cultura daquele grande Es
tado. 

Sr. Presidente, ao elegermos hoje uma nova dirctoriac 
ao colocarmos o Senador José Lins, fiovamente, à frente 
de sua comissão executiva, também elegemos um conse
lho nacional, onde fui reeleito presidente pela quarta vez 
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e onde tenho como colega, na vice-presidência, um ex
aluno da CENEC; o SenadOr Alfiedo CamPOs·.- · · · · 

Encaramos a educação c-o~o aquele grande-;póstolo 
brasileiro chamado Anfsio- Teíxeira: 

.. A educação não-·é privilégio. A eductt.ção co
mum, para todos, que é a que a atual Nova Repúbli
ca· quer fazer atravê:s do Ministério da Educação, jâ 
não pode ficar circunscrita- à alfabetização· ou à 
transmissão mecân"ica das 3 técnicas da vida civiliza
da- ler, escrever-e· contar" - dizia Anísio Teixei
ra. 

E continua o grande educador baiano e brasilei-
ro: 

"Já precisa formar, tão solidamente quanto 
possível, embora em nível elementar, nos seus alu
nos, hábitos de competência executíva, -ou sejã, efi
ciência de ação; hábitos de sociabilidade, ou seja, in
teresse na companhia dos outros, para o trabalho 
ou o recreio; hábitos de gosto, ou seja, At: apre
ciação da excelência de certas realizações humanas 
como a arte; hábitos de pensamento e reflexão (mé
todo intelectual) e sensibilidade de consciência para 
os direitos e reclanios seus e de outrem." 

O Sr. Itamar Franco- Concederia V. Ex• um aparte, 
nobre Senador Aderbal Jurema? 

O SR. ADERBAL JUREMA - Serâ uma honra, __ 

O Sr. Itamar Franco- Quero juntar a minha voz à de 
V. Ex', na manifestação que faz do III Congresso Ex
traordinário da CENEC e, ao mesmo- tempo, 
cumprimentá-lo pois, pi::la quarta vez, é reconduzido a 
Presidente do Conselho Naciona1, V. Ex•, que é um dos 
pioneiros desta campanha. Quero cumprimentar tam
bém o Senador Alfredo Campos, que é o Presidente da 
Secção de Minas GeraiS. Senador Aderbal Jurema, tive a 
oportunidade, como Prefeito d_e_ Juiz de Fora em 1967, 
de trabalhar comunitariamente com a comunidade cene
cista. Recordo-me de que, de 1967 a 1970, conseguimos 
elevar, com a ajuda da Prefeitura, de 3 para 16escolas da 
comunidade~E, naquela época, havia uma disputa gran
de entre Juiz de Fora e Recife,-n.a tentativa-de elevarmos 
nossa comunidade juiz-forana em números maiores de 
estahelecimentos do que Recife, disputa que era no senti
do educacional, aquela disputa que interessava à Edu
cação nacional. Portanto, neste momento, meus cumpri
mentos a V. Ex• e, mais uma vez, minha certeza da vito
riosa campanha da comunidade cenecista do_ Brasil. 

O SR. ADERBALJUREMA- Agr?deço o aparte _de 
V. Ex' quando se refere ao" Senador Álfiedo Campos, 
que foi recentemente "eleito Presidente da Campanha Mi~ 
nas Gerais, Onde tem uma grande tradição, pois 6 um 
dos Estados onde funciona uma escola-fazendária Iriode
lar, que é uma bússola, que ê um Norte para a educação 
agrfcola no Brasil, tão esquecida e tão necessária-, niull 
País que, por mais que qUeíiãnú)s tecriOCratas é, serii-dú
vida, de uma vocação agrícola admirável. A V. Ex•, que 
partiCipa através de su:i Cidade-base, devo dizer que, nes
ta diSputa, Juiz de Fora Passou Recife, pofque O número 
de esc-olas da co-munidade jlliz-fo-r!lna é ritaior do Qu(;:-o 
número de escolas da comunidade de Recife. 

O Sr. Nelson Carneiro -Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ADERBAL JUREMA - Pois não~ Ouço, com 
prazer, o aparte de V. Ex•, nobre Senador Nelson Car-
neiro. 

O Sr. Nelson Cariieiro- Nobre Senador, qUeria tain
bém somar os meus aplausos a esta Cãrn.panha de que 
participei desde muito cedo, quando tinha a presidi-la o 
Professor Felipe Tiagú~ Posteriormente, V. Ex• foi alça
do. com justo título, à Presídência dessa organização e 
deu-lhe o impulso necessário, prirlclPitmenteo-·preitiiiCt
polít_ico da sua presença à frente dessa organiiação, que 
soffüi- das necessidades, das carências que não eram 
possíveis ser resolvidas sem essa interferêilciã de caráter 
políticO"--poHtico_n_ó bom sentido, não-partidário-, 
no sentido politico. E V. Ex' conseguiu, com a sua atiVi
dade, com a sua vigilância, tranSmitir esse nóVO âriínlo-a 
uma campanha que parecia declinar, quando, ao con
trário, ia se estendendo por todo o Pa.fs. Tive oportuni-
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dade~ no_começo_da. minha carreira parlamentar, de co
fibo.rú éOnú!Ssa<:ampa."nha e sempre-que-pOSsO; atiiVés 
das verbas orçamentáriã.S; prestigio ess-a: córriuriidade. V. 
Ex' realiza, agora, em Brasflia, um simpósio da maior_re
iC:vãTida.-iQU-eeS-iãO-preSeTite5-deiig-adOS de tOdo-o-PaiS e 
fortalece essa consciência de que_ nem tudo_, como V. Ex• 
jâ afirmou, depende do Estado. A sociedade tem que co
laborar_ para a solução_ desses problemas que interessam 
a todos e que não devem ser apenas da responsabilidade 
exclusiva do Poder Público. V. Ex• junta -aos seus gran:.. 
des títulos, aos seus trabalhos já realizados dentro e fora 
do Parlamento, o de presidir essa entidade que tão gran
des serviços vem prestando ao País e às futuras gerações 
do Brasil. 

O Sl!.. ADERBAL JUREMA - Muito oorigado, 
nobre Senador. O seu Estado já deu um grande Presiden
te a essa escola, que foi o Almirante BenjamüCSodré. 
Ele, hoje, está imortalizado na sede que cons_truímos em 
Brasília, porque sua atuação à frente da CamPanha Na
cional de Escolas da Comunidade, acompanhado de sua 
esposa, é o exemplo para ~ famíli~_ b_r!'~ileira. 

O Sr. Alfredo Campos - Permite_ um aparte? 

O SR. ADERBAL JUREMA - Com muito prazer, 
nobre Senadoi Alfredo cam-pOs: - -- ---- ---

0 Sr. Alfredo Campos - Nobre Senador Aderbal Ju
_r_.Ç.!DA· h_Qnrª=:.n:te....§Çl_Q_~~-1'!1ªº--~'::Lra, ser çitªçiQ por V. Ex', 
como Vice-Presidente da Campanha, reeleito hoje, e 
como Presidente da Campanha em âmbito regional em 
Minas Gerais, eleito na se_man~ passada. Assumi o cargo 
de V ice-Presidente da Campanha com a vontade de ser
vir e de lutar por ela. Assumi também o cargo de Presi
d!!nte Region~l da Campanha em Minas Gerais, por sa
ber que posso lutar por ela e bisar o feÍtQ de outros mi
neiros que, ao fundarem a Campanha, impregnaram o 
ensino de Minas Gerais e _do _Brasil de um novo ideal, o 
ideal cenecista, o ideal comunitário, que tão relevantes 
seNiços_ t.ein_ prestado não só ao meU Estado, mas ao 
BrasiL E, no momento em que aparteio V. Ex•, mister se 
faz. que me lembre do depoimento de um cenecista de 
Juiz de Fora, já nã. sem-ana passãda, quando dizia que o 
então Prefeito daquela cidade_, Itamar Franco, professor 
de Matemática de _um colégio cenecista, foi, talvez ou 
certamente, o Prefeito que mais emprestou o apoio deci
dido da administração à cidade que mais tem escolas da 
comunidade, não só em Minas Gerais, ma-s, talvez, no 
BraSil. Juiz de-Faia tem dadoúrit exemplo para Minas 
Gerais que, por sua vez, quer dir esse exemplo para todo 
o ~iiís. E ~re~~ que;_ cOm, a ~juda de amigos C~muns e_ 
com o dçcidido apoio e empenl!o_n_ã_o só do Senador José 
Uns, mas do seu todo em particular, e deste tutelar do 
ensino pátrio, do ensino brasileiro, que é _o Professor Fe
lipe Tia-gO GOnies, haveremos de levar avante essa nossa 
luta, que é a verdadeira bandeira da Escola da Comuni
dade, do ensino feito pelo próprio cidadão no nosso Bra
sil e n() nosso Estado. Parabéns a v_._ Ex' _pelo O_Q_Ortl!no 
pronunciamento que faz, i1esta tarde~ _no _Senado Fede
ral. A CNEC. é _digna -de ser comentada, de ser elogiada 
no plenário destas duas Casas, porque o dever primeiro 
de nós todos, hoje diretores da_ Campanha, é fazer com 
que ela seja conhecida, de fato, em todo o Brasil. Não 
querendo me alongar mais, Senador Aderbal Jurema, é 
necessário _que se registre um fato importante ocorrido 
com a Cam~panha no iníciO deste ano: procurado pda 
Campanha, hã cerca de dois meses, o~Ministro João 
. Sª-y_asLdiss): qu_e nãO a conhecia. Isto era natural. A Cam
panha de Escolas da Comunidade é uma campanha que 
viceja e prospera nos Estados pobres do nosso Brasil. 
São Paulo, como Estado rico não precisou tanto da 
Campanha como-precisaram os Estados do-Nordeste e 
inesmó da região Sudeste do Pafs. Por iSso, o Ministro 
nãO cónht!cia a C~mP~ha _e -hoje" nOs r6Petiu, quã.ndO lá 
fôfuos~"'ffm-Cõfu)fanbia de V. Ex•, para aS:radecer o traba
lho que S. Ex' tem emprestado à CamPanha Nacional de 
Escolas da COriulilidade;·a qUãrs6 vifo -a -conhecer -já 
como M inist~ de o Estado_. Pois, bem, é nece~sário que 
façamos corri--que a nossa· Can:i):)ànha seja conhecidá em 
todoS o-S -qliãdrantes brasileiros, principalmente pelos 
homens públicos. Nisso é que queremos contar cotn os 
nossos pares ·no Senado da República, capitaneados por 
V. Ex' e pelo Senad_or José LinS. 
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Q_SR .. ADERBAL JURE_MA -_Os apartes_dos Sena
dores Itãinal'Fiã.tlco, Nelson Carneiro e Alfredo Cam
pos vieram, Sr. Presidente, enriquecer a minha fala, que 
tem por objetivo apenas assinalar a realização do II Con
gresso Extraordinário, q~e se realiza em Brasnia . 

Disse muito bem q Senador Alfredo Campos que a 
Campanha precisa ser divulgada. Sem dúvida, nós esta
mos na era da Comunicação e da Informática e a Cam
panha, pela sua modéstia, não tem atê agora conseguido 
penetrar no conhecimento da maioria dos brasileiros, na 
maioria deste País de dimensões continentais. 

O Sr. Nivaldo Machado- Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. ADERBAL JUREMA - Sr. ·Presidente, em 
obediência ao aviso da Mesa, vou conceder o aparte ao 
meu colega de Pernambuco, Senador Nivaldo Machado, 
para em seguida encerrar as miÕhas considerações. 

O Sr. Nivaldo Machado - Senador Aderbal Jurema, 
assisti ao lado de V. Ex • e sob ã sua esclarecida Presidên
cia. à instalação do 11_1 Congresso Nacional realizado 
tlesúi Ca:j:iltaf e-promOvido pela CNE.C. Tive oportunida
de de verificar- é esse o testemunho que desejo-oferecer 
--o quanto V. Ex• é benquisto, o quanto V. Ex• é con
ceituado, naquela entidade, pelo trabalho que vem reali
zando há tantos anos, pela sua dedicação e, sobretudo, 
pela eficiência com que a vem dirigindo. Esse fato nãá se 
deve apenas à circunstância de ser V. Ex' emérito profes~ 
sor. dedicado durante toda a vida à grande e benemérita 
missão de ensinar e educar. V. Ex', professor dOs mais 
ilustres deste_ País, está conduzindo ~ .. Campanha Na
cional de Escolas da Comunidade", com acerto, com a 
eficiêi!Cia e, sobretudo, com patriotismo porque está 
ciente de quanto vale a contribuição que esse órgão vem 
dando à solução do problema educacional brasileiro. 
Num país de jovens, biologicamente voltado Pt\ra o futuR 
ro, nenhum problema é mais importante do que o da 
educação. Por isso, V. Ex' vem, não só como professor, 
mas,--sobretudo, no desempenho correto e competente 
das obrigações do mandato popular, prestando serviços 
dos mais relevantes, nesse setor, e por isso, merece de 
todo o Brasil, não só do órgão que dirige, o melhor con
ceito e os maiores :iplausos e, de igual modo, pela dedi
cação ao órgão de que é ·figura principal. Quero, na 
oportunidade, registrar o trabalho, a competência e de
dicação do_8uperintendente da CNEC, professor Felipe 
Tia_g.Q_G_:_omes, seu fun_dador e responsável pelo êxito que 
vem alcançando em todo o País. Aqui, a entidade encon
tra a maior receptividade e o mais decidido apoio. Muito 
obrigado. 

O SR. ADE.RBAL JU~EMA- No momento em que 
o Senador Nivaldo Machado enriquece o meu discurso 
com a sua intervenção, antes de encerrar estas conside
rações, quero dizer que as minhas palavras, por sorte, es
tão emolduradâs pela presença da criança brasileira, da 
criança brasiliense nas galerias deste plenário. Nós, que 
S9!:flº'S ___ os __ modestos condutores de uma_ camp~~h_a de 
educação comunirál-ia, queremoS-dizer a este SeriadO qUe 
confiamos no apoio do GoVerno federal e dos GoVeiricis 
estaduais. E não é sen1 razão que, hoje à noite, ao encer
rarmos o III Congresso NaciOnal Extraordinário, tere
mos a presença do eminente Presidente da República, 
Senador e escritor Josê Sariley. 

Era o que eu tinha a dizer. (Muito_ bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Virgílio Távora . 

O Sr. Virgílio Távora- Sr. Presidente, o eminente Se
nador Itamar Franco solicitou-me lhe cedesse o tempo 
por dois minutos. De maneira que, se V. Ex• concordar. 
lo~o após a Ordem do Dia, falarei. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- A Presidên
cia concede a palavra ao nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pronun
ci~ o·seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs.-Senado
res: 
· Antes,_ eu gostaria de agradecer ao nobre_Senador 
Virgílio Távora pela sua gentileza que, aliás, está sempre 
presente. 

Se V. Ex• verifi~r, Sr. Presidente, eu sou o segundo 
inscrito-. 
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Trago ao conhecimento desta casa a aprovação, em I~> 
de setembro, em Belo Horizonte, d<J "Carta do II Con
gresso Mineiro de Profissioriais da Engenharia, A rquite
tura, Agronomia, Geologia e Geografia" - II CMP~ 

Os profissionais mineiros_dessas classes consideram de 
fundamental importância a sua participação na defi
nição dos rumos do País e na construção de sua demo
cracia. Para isSo entendem Que deva ser corivocada a As
sembléia Nacional Constituinte, com pOderes especifi
cas. e desvinculada do Congresso N acíonal; que seja as
segurado duplo e eqUitativo acesso dos candidatos aos 
meios de comunicação de massa. 

Reivindicam que o texto constitucional seja elaborado 
com ampla participação do povo brasileiro, representa~ 
do por seus constituinteS eleitos, não admitindo que esse 
processo seja-atropelado por comissões-de notáveis que 
não possuem legítimidade para encaminhar este debate 
nacional. 

Entendem aqueles profissionais, ainda, que a reforma 
agrária, que -é 1ni:l.diãvel, deva assegurar não só a redistri~ 
buição da terra, mas, também, a implantação de uma 
política agrícola· com garantia de mercado, de crédito, 
assistência técnica, e distribuição e armazenamento dos 
produtos a todos os pequenos produtores rurais, respei· 
tadas as áreas de preservação permanente e as áreas indí
genas. 

Concluem, também, pela neceSsidade de uma imediata 
reforma urbana, acompanhada de uma política habita
cional eficaz; pela necessidade de mofificações na políti~ 
ca mineral do País, promovendo uma melhor utilização 
dos recursos minerais; Pelo fiffi Imediato da Lei de Gre
ve, pela reconstrução .da Universidade Brasileira, pela 
urgente recuperação da soberania nacional, e pelo fim 
das políticas recessivas como ponto de retomada do de-
senvolvimento económico do Pafs. _ -

Crêem que o Brasil deve ser solidário com todos os po
vos que lutam por sua autonomia e autodeterminação, 
repudiando qualquer forma de interferência na -Sobera
nia daquelas nações. 

Solidarizamos-nos com as justas _reivindicações dos 
engenheiros, arquitetos, agrônomos, geógrafos, tecnólo~ 
gos e técnicos de nível médio mineiros, que lutam pela 
dignificação de suas profissões:_ 

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

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Murilo Badaró, que falarâ 
pela Liderança do PDS. 

O SR. MURILO BADARO (PDS - MG. Como 
Líder, pronuncia o segUinte discurso.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores; 

A Liderança do PDS no Senado Federal e a Liderança 
do PDS na Câmara dos Deputados, nestes últimos dias, 
têm recebido volume cada vez maior de denúncias, vin
das de quase todos os Estados da Federação, dando con
ta do uso e do abuso das máquinas oficiais do poder 
político e do poder público em favor de candidaturas às 
eleições municipais do próximo dia 15 de novembro. 

Este, Sr. Presidente, é um dado preocupante, porque 
se não se colocar cobro a esses desmandos, se não hou
ver, da parte das lideranças responsáveis do País, dos 
seus partidos políticos, unia atiiuâe ei1érgTc-a e-êonstrutí: 
va no sentido de elaborarmos uma legislação eleitoral 
que coíba, de uma vez por todas, a prevalência dessas 
formas perniciosas de corrupção eleitOral, certamente o 
caminho a ser percorrido na direção de uma verdadeira 
democracia serâ cheio de escolhos e. de obstáculos. 

Infelizmente, na véspera do dia 15 de julho, quando 
por lei votada pelo CongresSo se esg-Otava o prazo que 
permitia a governadores e prefeitos a realização de atas 
de nomeação, de_ concorrência pública, etc.,-a Nação as
sistiu estarrecida ao anúncio de milhares de nomeações 
feitas ao "final do prazo fatal estabelecido pela lei. 

Temos uma legislação eleitoral que a_o longo dos anos 
foi o instrumento destinado a coibir esses abusos; mas, 
infelizmente, pelo Brasil a fora onde, muitas vezes, o im
pério da lei ainda não se estabeleceu, ocorrem atas de de
formação da vontade popular, sem que se possa, contra 
os responsáveis, exercer severa punição. ~verdade que o 
Congresso, por suas figuras mais responsâvei, tem pro
curado resolver esse problema. A última lei que teve o 
nOipe do seu autor, o saudoso Deputado Etelvina Uns, 
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foi Uma dessas tentativas que, carregada de boas in
tenções, se fr.ustrou_no tempo. 

Agora, Sr. Presidente,- chega-se às raias do absurdo: 
governos estaduais, prefeituras municipais, com uma 
desfaçatez que clama aos céus, estão usando e abusando 
dos recursOs ao erãrio público em favor dos seus apani
guados, e _o PDS quer fazer uma adveftência aos respon~ 
sáveis por estes Governos para que cessem ess_es abusos. 
para que interrompam esses propósitos, a fim de qUe a 
Vontade eleitoral do dia 15 de novem_bro se perfaçá na 
sua inteireza e que, de fato, represente a vontade da opi-. 
nião pública de cada uma dessas comunidades. 

Hoje, tivemos um exemplo, que nós esperamos se es
palhe por todo _o Brasil, o GoVernador do Estado de 
Mato Grosso, Dr. Júlio Campos, estava em viagem no 
inter_esse do _seu Estado pelo exierior, ao chegar tomou 
conhecimento de que a gráfica oficial, a imprensa oficial 
du Estado, havia feito publicações em favor de candida
to do s_eu Partido à Prefeitura de Cuiabá. O Governador_ 
Júlio Campos, comunicOU às Lideranças do_ Partido das 
duas Casas do Congresso que mandou exonerar o res
ponsável por esse abuso, dando ao Brasil um exemplo de 
correção que nós esperamos seja seguido por todos os 
outros GovernadoreS e por todos os PrefeitoS~ 

E não vai uma acusação a um partído, Sr. Presidente, 
da mesma forma que um Governador da PDS foi acusa
do e verificada a existêilcia do fato, tomou providências, 
esperamos que os Governadores da Frente Liberal, que 
os Governadores do PMDB sigam a trilha tomada pelo 
Governador de Mato_ Grosso: puna os responsáveis e im
peça esse espetáculo triste de abastardamento da_ vonta
de popular. 

Já estamos vendo através da televisãO algUns momen
tos de baixo nível da campanha em que quase sempre as 
retaliações pessoais substituem as boas teses e os progra
mas do interesse das coletividades. O espetáculo que os 
partidos eSfão proporcionando na televisão não os reco
menda muito ao apreço da população brasileira. ~ que 
os ·partidos, Sr. Presidente, estão em crise, é que os parti~ 
dos vivem um momento difícil de sua existência. Sofrem 
eles o entrechoque de muitos interesses que se cruzam 
numa sociedade em processo de vertigiriosa mudança. E 
os partidos em crise e mais a inexistência de um corpo de 
leis, que assegure a manifestação-límpida da vontade po
pular, transformam de repente a eleição geral para a 
constituinte num alto risco para o País, PorQue as denún
cias já_ ap_;~n:eceram e jâ afloraram para o conhecimento 
da opinià(? pública. E. o caso de se perguntar: como se 
póde cOnvocar uma conStituinte sem umá legislação que·· 
proíba de fato, que puna o~ responsáveis pelo uso e pelo 
abuso do poder econ-ómico? Será que teremos aqui um 
CongreSsO rriaculado pela corrupção eleitoral, pelo uso 
incorreto do poder econômico que vem dos particulares 
ou do poder público? Não ê possível, Sr. Presidente, que 
a esta altura da vida do País., possamos assistir, sem uma 
palavra de protesto, à conti-nuidade desses atas que de
forinam, que aviltam e que tornam a nossa democracia 
verdadeiro arreniedo. 

O PDS, pela minha voz, tal como neste instante, está 
fazendo o Líder do PDS na Câmara dos Deputados, faz 

. uma advertêncía aos governador:es dos Estados, de todQs 
os partidos, faz uma advertência e um apelo aos prefeitos 
das Capitaís e aos prefeitos dac}uelã.S cida-des onde se rea
lizam eleições, à consciência cívica das lideranças políti
cas brasileiras, a:os partidos políticos para que nãO per
mitam que nesta fase dificil de transição por qu"e passa a 
Nação, nesta fase difíci1 de afirmação da nossa incíPitmte 
democracia, que continua sendo ªque!~ "plantinha ten
r~" a que se referiu Octávio Manga beira, para que a nos
sà democracia possa ultrapassar mais esse teste. Se for 
,oJ,locado um paradeiro a esses desmandos, não temos 
dJlvida alguma de que as eleições de 15 de novembro vão 
representar mais um passo na afirmação demo-crática do 
povo brasileiro. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente e Srs. Senado
res. (Muito beml Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a 
palavra como Líder ao nobre Senador Hélio Gueiros. 

Ó, SR. HELIO. GUEIROS (PMDll - PA. Como 
Lrder, pronurrcia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
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Sinto-me embaraçado em nome do PMDB de respon
der ao discurso do meu eminente colega e distinto Líder 
lyfurill? Badaró, porque nada ~ã !=JUe responder visto q~e 
S-. Ex• não fez nenhuma acus-ação contra o PMOB. O ú
ilico Governo, na d~nú_ncia de S. Ex•, que incorreu em 
falta é o Governo do Est3.do do Mato Grosso que per
tence ao PDS. Então, quem tem que responder e descul
par por alguma caisª- malfeita _é o Partido do eminente 
Líder Murilo Badaró, porque de todo o alinhavado que 
fez durante os 15 ou 20 minutos, que S. Ex~ ocupou a tri
buna. só citou um caso concreto, que foi de corrupção 
eleíto_ral no Mato Grosso, governado por um Governa
dor do PDS. 

Então, eu digo ª S. Ex~ qu_e me permito não aceitar 
para o PMDB esse modelo que S. Ex• quer que o PMDB 
aceite do Governo do Mato Grosso. S. Ex•, na procla
mação que fez, disse que aguardava, esperava que o 
PMDB fizesse como fez o Governador do Mato Grosso 
que, sabendo no estrangeir-o que um auxiliar dele foi 
apanhado com a mão na massa com a corrupção eleito
ral. demitou-o imediatamente. 

Com o PMDB, nobre Senador Murilo Badaró, não 
vai acontecer isso, nem precisam<!s dC:Sse modelo do PDS 
pOrque, simplesmeóie, _os_ Governos do PMDB não estão 
utilizando a coisa pública para sua propaganda eleitoral. 
Gostaria cjue o _enlinente Senador Murilo Badaró tivesse 
ao menoS dado um exemplo, mesmo isolado, um exem
plo bissexto, em qualquer Estado da Federação governa
d<>_ pelo PMDB ou pelo Governo da União, se por acaso 
S._ EX~ quer envolver também o Governo da Nova Re
pública nessa suposta corrupção eleitoral. 

O Sr. Murilo Badaró - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HELIO GUEIROS_~ Mas S. Ex• absoluta
mente nem de leve ensin uou qualquer irregularidade no 
comportamento de qualquer Governo do PMDB. Sei 
que s: Ex• é um excelente Advogado dejuri, e na Banca
da do PDS existem provectos e competentes advogados e 
promotores. Então, uma das maneiras de se considerar 
inepta uma acusação:_é __ ela não configurar um fato con
creto. Qualquer denúncia, para ser aceita pelo juiz, tem 
que relatar, narrar um fato concreto, enquadrando o fal
toso em determinado artigo da lei. 

O Sr. OctaVio Cardoso- Perrilite v: "Ex• um aparte? 

O SR. HELIO GUEIROS - A denúncia feita ... 

O Sr. Octavio Cardoso - E para um aditamento! 

O SR. HELIO GUEIROS - A denúncia feita pelo 
Senador Murilo Badaró, com relação a isso, pode ser 
considerada inepta, não no sentido da falta de colorido 
intelectual, na falta de cultura do brilhantismo, ou da 
eloqUência que S. Ex• no·s bririda sempre na tribuna, mas 
com relação a um rato conCreto da denúncia - ê uma 
denúncia inepta. Como disse, não tenho condições de de
fender coisa alguma, porque S. Ex• não acusou nada 
concretamente. Eu teria que falar de maneira vaga, fazer 
juramento aqui de promessa de que o Governo não vai 
intervir de maneira nenhuma na lisura do pleito, na or
dem democrática, quer dizer, só conversa fiada, por-que 

__s_ Ex• fez uma acusação inteiramente vãga, sem caracte-
rizar coisa ·a:rgi.úila.-sem dai- nome aos bois~ 

Concedo a· aparte ao ilustre Sen;dor Octavio Cardo
so, que disse que ia aditar a denúncia. Eu não sei, nobre 
Senador, se depois dela ser considerada inepta ela pode 
ser aditada. 

O Sr. Octavio Cardoso- Não. Não poderia. Mas V. 
Ex• não será o juiz para o julgamento da inépcia. Recen
temente, os jornais notiCiaram que um banco do Estado 
de_São Paulo estava recolhendo e motivando a sua clien
tela a Fazer doações para o candidato Fernando Henri
que Cardoso. Os jornais de todo o País noticiaram que 
um inquérito havia sido aberto para apuração desse fato. 
Outro fato é que não tenho noticia de que algum gover
nador do PMDB tenha revogado os milhares de atos de 
nomeação que a imprensa noticiou, feitas no limite do 
prazo para essas nomeações e contratações. Não tenho 
agora,_ esses elementos, mas posso trazer para a sessão de 
amanhã, porque a imprensa publicou fartamente. E são 
milhares, muitos milhares, as nomeações feitas pelos go
vernadores_do PMDB. Só dois fatos. Por hoje. 
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O Sr. Murilo Badaró- Permite V. Ex• um aparte_? As
sim. V, Ex• responderia os dois apartes de uma vez. 

Q SR. HtLIQ_GUE:IRUs-:.:... Perfeitamente-, se V. Ex• 
quiser economizar te.mpo é bom para todos nós. 

O Sr. Murilo Badaró- Economizamos tempo para o 
Senado, mas nos privamos do prazer da sua palavra. 

O SR. HI!:LIO GUEIROS- Muito grato. 

O Sr. Murilo Badaró - A penas, nobre Senador, V. 
Ex• não entendeu o meu objetivo. eu não ocuparia a tri
buna do Senado para uma advertência dessa gravidade, 
se não tivesse nas mãos alguns elementos probatórios. 
De resto V. Ex• que é um grande advogado, sabe muito 
bem do que é público e notório iildepende de prova. E os 
jornais eStão ar, prenhes e carregados de notícias a res-
peito da interferência dó poder público estadual na 
eleição inunicipal. Eu tenho aqui comigo, e vou pasSar às 
mãos de V. Ex•._e peço que compreenda as râzões pelas 
quais não as tor"nO públicas, porque estamos- como se 
faz responsavelmente uma oposição séria - aprofuri~

dando as nossas informações para verificar com exatidão 
a sua veracidade. Passarei às mãos de V._ Ex• doi~ ca~QS_ 
dentre os muitos que tenho. E quando citei o C3.s0 âO &õ=
vernador de Mato GrossO, foípara fazer jU.Stiça·a·s. Ex.', 
que ror sUrpreendido por um ato de incorreção de um seu 
funcionário, demitiu~o imediatamente, o que não fize
ram vários governadores que tomando conhecimento 
dessas coisas, nenhuma providência tomaram. E mais 
aquilo a que se referiu, aiilda há pouco, o Senador Oc.ta
vio Cardoso.~As __ nomeações que foram profligadas pela 
imprensa de uma forma a mais enérgica, a mais enfática, 
a mais expressiva, elas continuam fazendo os seus efeitos 
sem que os governadores tomassem qualquer providên
cia. Eu vou passar apenas para conhecimento de V. Ex•. 
o x.erox dos telegramas que tenho em mãos, e oportuna
mente vamos voltar a esse assunto tão logo nós possa~ 
mos. na oportunidade precisa, ter averiguado a profun
didade dessas denúncias que, em grande volume, estão 
chegando às nossas mãos. Foi com esse objetivo ê que eu 
não explicitei nenhum caso. 

O SR. HtLIO GUEIROS _- Responderei primeiro 
ao eminente Senador Qctavio Cardoso, pela ordem cro: 
nológica. 

Nobre Senador Octavio Cardoso isso de alguém cola
borar, contribuir para a campanha de Fernando Henri
que Cardoso, de Jânio Quadros, de Matarazzo é perfei
tamente legal. Sabe V. Ex!- que a legislação eleitoral de
termina- que seja constituída comissão de propaganda, 
essa estabelece _orçamentos, quotas de contribuição, e se 
houver alguma irregularidade, essas comissões são fisca
lizadas por representantes de partidos adversários._ Se 
porventura, em São Paulo, houve alguma irregularidade 
o PDS tem plenas condições de impugnar e de provar 
que houve irregularidade. De modo que o problema ê da 
Justiça EleitOral. 

Quanto à argumentação de que foram publicados, no 
último dia do prazo, decretos de nomeação em todos os 
Estados do _Brasil_ isso é evidente. E evi_dente que sim. 
Não é possíVel qüe por causa de uma eleição municipal, 
Sr. Presidente e Srs. Senadores, a educação fique parada, 
a saúde fique paralisada, as estradas fiquem inutilizadas 
porque os Governadores não podem nomear professo
res, médicos, enfermeiros, não podem nomear ninguém. 
Isso ê uma das tolices da legislação brasileira_d~; fazer 
com que tudo que se faça seis meses antes da eleição seja 
suspeito. Tod_o mundo sabe que isso "é uma espécie de hi
pocrisia da legislação brasileira, porque a verdade é que 
os Estados, as Prefeituras precisam continuar com seus 
serviços públicos e hã sempre postos médicos a abrir, há 
sempre escolas a abrir, a sempre ·estradas a abrir, mas 
vem essa lei muitO decantada e impede que se faça no
meação seis antes e até três meses depois e aos Governos_ 
dos Estados não resta alternativa senão, preventivamen
te. fazer nomeações para preenchimentos de vagas nos 
serviços públicos. Rigorosamente legal, se for ilegal é só 
ir à Justiça e derrubar. 

Então, os GovernOs e as Prefeituras usam o limite le
gal permitido pela legislação. Não há nenhuma irregula
ridade. não há nenhuma eiva de corrupção. O absurdo 
seria que se toda vez que houvesse eleição no Brasil não 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçãoii) 

se fizesse mais nada no Brasil, todo mundo cruzasse os 
braços por causa dessa proibição que considero hipócri
ta. 

Nobre Senador Murilo Badaró, louvo a serenidade de 
V, Ex•. o seu cuidado, o seu equiUbrio em não aceitar, de 
imediato, as tais denúncias que lhe chegaram as mãos. V. 
Ex• procede muito bem e louvo V. Ex• por isso e me re
servo,-então, para em outra oportunidade, se por acaso 
V. Ex' sentir quê tem condições de endossar essas criti
cas, essas acusações, para apresentar a defesa do PMDB" 
ou do Governo, se for o caso. Querõ dizer a V. Ex•s que 
aqui. neste plenário, só tem político experiente ... 

O Sr. Benedito Ferreira- V. Ex• concederia um ap!ir
te. nobre _Senador Hélio Queiras? 

O SR. HELIO GUEIROS - Concedo já ... vividos, 
tarim6ados. Então, a coisa mais Comum, mais riormal na 
vida de um- pOiítíco é ter conhecimento de adversários 
que vão-logo tirando carta de seguro pelas derrotas que 
vão sofrer no dia da eleição. Então, começa sempre essa 

- história de perseguições, -violências-, terror--ou cOisas pa~ 
reciclas que é cada um p~ocurando_tirar logo a sua carta 
de ·segUro pitra Justificar-a derrota fatal nas urnas de 1 S 
de novembrO:-!':: ísiô~ ma:is ou menOS, o que pãderâ acon
tecer enl muitas dessas denúncías trazidas à_dout_a consi
deração do eminente Senador Murilo Badaró. São cida
âãOs acosluritãdos, talv"ez durante 20 anos, ·-a- ganhar 
sempre às custas de AI-5 e outras coisas e que, agOra, es=
ti.'io SeiúinGo problemas e dificuldades e como não têm 
como justificar a derrota inapelável nas._urn_as de 15 de 
noVembro. -vãO logo tirando, como disse, a sua_ carta de 
seguro e atribuindo irregularidades e processos fraudu
lentOs durante a campanha eleitoral. 

O Sr. Benedjto Ferreira -_Permite V. _E,v um aparte? 

O SR. HELIO GUEIROS- Pois não. Ouço, com 
muíto- prazer, o aparte de V. Ex•, nobre Senador Benedi
to Ferreira. 

O Sr. Benedito Ferreira- Nobre Senador Hélio Guei
tos._realmente, são leg~is as nomeações, mas são profun~ 
damente imorais, sobretudo num momento_em que a an~ 
tiga Oposição, hoje no Governo, as defende, vez que, 
pesquisando o Senado e Câmara' dos Deputados, eu não 
constatei, por parte de nenhum Partido e de nenhum 
parlamentar e, de modo especial da antiga OpoSição, a 
qual caberia ser mais vigilante! para este aspecto, sequer 
uma tentativa para a regulamentação do art. 64 da Cons~ 
tituição. Vê V. Ex• que a Oposição que sempre clamou 
pelo estado de direito, a antiga Oposição, o Partido de V. 
Ex•. de modo especial, que sempre verberou o mal uso 
da coisa pública e, de modo especial, a mordomia. Não 
houve nem da parte dos meus correligionários, do PDS, 
e mUlto menos do PMDB :...._no caso ril.aior responsável 
do que era a Oposição- a tentativa de disciplinar, con
forme estabelece a Constituição, a despesa com o pes
soal. Daí o empreguismo vergonhoso que desgraça este 
Pais. E de mordomias saliente vou demonstrar isso a V. 

- Ex•. amanhã, com números exatos, de como ocorrçu _um 
creScin1~mtQ vertiginoso nas despesas de pessoal e de cus
teio de 1982 para cá, tanto nos Estados ~mo nos Mu
nicípios. Daí por que ainda hã pouco dizía a V. Ex•, cm 
conversa particular, da minha angústia e da minha 
apreensão quanto a essa pressão que sofre o correligio~ 
nário de V, Ex•, o ilustre Presidente José Sarney, nesse 
dilema que·.Sua Excelência está vivendQ em atencJer às 
suas lideranças no Congresso ou não ate(\der, observan
do aquilo que o próprio Executivo tem apregoado, que é 
a quase insolvência do Tesouro Nacional. Ou despresti
gia a si próprio, ou desmoraliza a si próprio diante da 
Nação e do mundo, não admitindo mais gastos para 6 
Tesouro ou, então, desautoriza suas lideranças! Daí por 
que. nobre Senador Hélio Gueiros, eu acho que ali_estã o 
autor da célebre oração, que nós todos políticos d_evería~ 
mos estar a observar neste momento. 

E a célebre frase de Ruí: denlos exemplos edificantes 
ao povo, que o povo nos seguirá. Eu acho que no mo
mento. nobre Senador Hélio Gueiros, agiu muito bem o 
meu lfder, d~ntro da prudência que sempre lhe-caracteri
zou, não enumerar fatos antes de aprofundar ãs denún
cias, porque tamanho e tal é o desgaste da imagem dos 
homens públicos do Brasil hoje -que lamentavelmente, 
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em todQs. os escalões .de todos os Três Poderes --:- tal o 
nosso desgaste -_que realmente faz-se ne~essârio que 
ajam os Governadores como agiu Júlio Carp.pos, que 
ajam as lideranças do Congresso como agiu Murilo Ba
daró: que irá se aprofundar primeiro para verificar atê 
onde vai a validade dessas den6ncias, para depois citar 
fatos. Agora, o que não fica bem- e V. Ex• me permita 
-é alegar que nomear, que aumentar a carga tributâria 
exaustiva que já pesa sobre os ombros dos nossos contri
buintes, nossos consumidores, para justificar o legal, que 
são essas nomeaçõ·es- como volto a repetir para V. Ex• 
- profundamente imoraiS, porque repreSentam mais e 
mais ôriuS--)nlra o contribuinte brasileiro. 

O SR. HELIO GUEIROS - Nobre Senador Benedi
to Ferreira, V. Ex~ aborda um assunto meio diticii, por
que V. Ex• quer fazer uma distinção entre moralidade e 
legalidade. Eu acho que no Brasil nós deveríamos nos 
dar por muifó felizes se ao menos a lei fosse cumprida _e 
respeitada. Agora, V. Ex~ além disso, também se julga 
em cond_ições de considerar o dispositivo da lei moraliza
dor, imoral. O dispositivo pretende ser moralizador, V, 
Ex• acha que é imoral. A lei estabelece um tempo limite, 
um prazo para que sejam feitas as nomeações. 

O Sr. _Benedito Ferreira- Eu disse que imoral eram as 
nomeações. Eu não disse que a lei era imoral. V. Ex' que 
diSse -que ~a -lei era hiJ?ócfita. 

O SR. HtLIO GU EIROS - Então a lei é imoral. 

• O Sr. Benedito Ferreira - Eu não fiz. mas faria coro 
com V. Ext 

O SR. HELIO GUEIROS- A lei ê imoral. Agora se 
além da legalidade nós também tivéssemos de estar aqui 
cuidando do que é moral e do que ê imoral, nós iríamos 
abrir uma discussão infindável porque o problema de 
moral depende muito da formação, da cultura, dos senti
mentos~-de muita coisa, ê subjetivo. Então nós não che
garíamos nunca a uma solução. De modo que, os pará
metros da legalidade são mais fáceis de serem aferidos, 
comparados e avaliados. E por isso que estou discutindo 
a questão dentro da lei. Agora, quero dizer a V. Ex•s, 
nobre Presidente e ilustres Senadores ... 

O Sr. Çarlos Chiarem- V. Ex• me concede um apar~ 
te, Senador Hélio Gueiros? 

O SR. HELIO_ GUEIROS- ... que jã da parte dos 
meus correligionários hã uma certa reclamação; e de que 
muitos governos não estão ingressando na campanha 
como deviam -engraçado, não? V. Ex• acha que os go
vernos estão entrando de rijo na campanha. Jã muitos 
dos meus correligionârios entendem que tanto o Presi
dente da República como muitos governadores de Esta
do estão administrando o momento brasileiro coma ver
dadeiros magistrados, sem se ilniscuir, sem tomar ... 

O Sr. Benedito Ferreira- V, Ex• está dizendo isso. Eu 
não disse, Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Quero dizer 
a V. Ex• que o seu tempo estã esgotado. 

O SR. HI!:.LIO GUEIROS - ... sem tomar posição 
nenhuma nesta campanha eleitoral. Verifique V. Ex• que 
a queixa do meu lado é ex~tamente ao contrário da quei
xa do seu lado". 

Só para terminar, nobre Senador Martins Filho, quero 
ter a honra de ouvir aqui o meu líder, Senador Carlos 
Chif1•efH. 

O Sr. Carlos Chia.relli - Prezado Presidente, ilustre 
Senador Hélio Gueiros, apenas para fazer um registro ao 
final da sua magnífica manifestação que é extrema~ 
mente benfazejo nüm processo democrático, e ê altamen
te estimulante pai-a a República na sua reorgani<:ação 

. que a pouco mais de 40 dias de uma eleição, ri um prõCes
so tão aberto. tão pluralista e tão participativo, não se te
nhà qualquer tipo de crítica, não se tenha qualquer tipo 
de acusação e não se possa argair nenhum elemento ob
jetivo contra a ação do Governo, ou que possa fazer com 
que; se suspeite--de_ Uma atuação de _um GoVerno, num 
País presidencialista como o noss_o, ap•oiado por Partidos 
PolíticoS nítidamente caracterizados, e que esse Governo 
consiga se manter com essa isenção, com essa postura 
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correta. com essa dignidade de propósitos, o que de resto 
ê a melhor e a mais significã.tiVa Tõrma de elogio que se 
pode dar a um Governo neste momento. Acredito que 
essas questiúnculas regionais, e se eu as argaisse teria 
terríveis problemas a nível de Estado do qual eu prove
nho, onde estão ocorrendo perseguições a nível estadual, 
e que as trago aqui, porque acredito que ficarfamos no 
varejo das posições minúsculas~ Mas o import~nte é que 
um Governo, ComO o Goveriló- federal, se mantenha de 
maneira tão eqUdistante e tão correta e inc;;~.paz de ser 
motivo de alegações, de induções_corruptoras, de partici
pações indignas ou de descuidos com norm,as legais, 
mostrando que o Presidente,• realmente, se comporta 
como um magistrado. 

O SR. HELIO GUEIROS- Muito grato ao eminen
te SenadÓr Carlos Chiarelli. 

E. finalizando, Sr. Presidente, posso declarar ao emi
nente Líder Murilo Badaró, que o PDS pode disputar, de 
peito aberto, tranqíiilo, com to_da a confiança, com toda 
a desenvoltura, a campanha eleitoral de 15 de novembro. 
Pode mobilizar a opinião pública, pode fazer sua pre
gação, pode ir às praças, às ruas, à televiSão, a toda par
te, porque encont~arâ da parte do Governo Federa) e dos 
Governos do PMDB todo o respeito, todo o acatamento 
e todo o apoio. Se porventura algum fato isolado aconte
cer, S. Ex• pode trazer ao conhecimento das altas autori
dades da República, que elas haverão d_e_honrar as suas 
tradições, honrar o seu patriotismo, e haverão de coibir 
aq'ueles abusos porventura existentes. Mas, até agora, Sr. 
Presidente c Srs. Senadores, a verdade é que nada existe 
de concreto contra qualquer Governo da Nova Repúbli· 
ca, porque o _único caso mericionado pelo eminente Se
nador Murilo Badaró, infelizmente, se refere a um caso 
da Velha República. 

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

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

João Lobo - Moacyr Duarte - Amaral Peixoto -
Severo Gomes - Saldanha Derzi - Jaison Barreto. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Srs. Senado
res. na sessão ordinária do dia 4 do corrente, o nobre Se
nador Itamar Franco solicitou a palavra pela ordem e 
encaminhou à Mesa oficio em que faz considerações 
sobre a entrevista concedida pelo Sr. Mirlistro Antônio 
Carlos Magalhães, nesta Capital, e que deu origem à sua 
iniciativa de convocação daquela autoridade, iniciativa 
essa consubstanciada pelo Requerimento n~" 141, de 
1985. Pelas razões que expende naquele documento, en
tende S. Ex• que se perdeU o objetivo da convocação do 
Sr. Ministro das Comunicações, e solicita a transcrição 
nos Anais do Senado do tex..to da entrevista, informando 
ainda que retirava o Requerimento nl" 141, de 1985, jâ 
que a entrevista pouco revela do objetivo pretendido. 

Lembro a S. Ex• e ao Plenário que o Requerimento n'~' 
141, de 1985, foi aprovado no dia 24 do mês de junho 
passado, tornando~se, portanto, uma deliberação do Se
nado e que somente por uma nova decisão do Plenário 
poderá ser cancelada, 

Consulto ao Plenário se concorda com o cancelamen
to da convocação do Sr. Ministro das Comunicações. 
(Pausa.) 

Não havendo objeção áo_ Plenário, a Presidência to
mará as providências necesSárias no sentido de atender à 
solicitação. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Sobre a me
sa, redacãà final que será lida pelo Sr. 1~"-Secretário. 

E lida a seguinte: 

PARECER 
N• 827, de 1985 

Da Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n~" 233, 
de 1981. 

Relator: Senador Martins Filho 

A Comissão apresenta a redação_- final do Projeto de 
Lei do Senado nl" 233, de 1981, que fixa percentUal míni~ 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

mo paru aplicações erri educação pelas empresas em que 
o &tado tem participação acionária majoritária. 

Sala de Reuniões da Comissão,_ 8 de outu1>ro .de 
19S3. - Octavio Cardoso, Presidente - Martins Filho, 
Rel<Llor .':"""" Nh'tt.Jdo Machado. 

ANEXO AO PARECER N• 827, DE 1985 

--~- RedaçàO final do Projeto de Lei do Senado n~"_233, 
de 1981. 

- Fixa percentual mínimo para aplicação em _educação 
pelas empresas em que o Estado tem participação acio
nária majoritáriu. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. [!!> Sãoasempresas,nasquaisaUniãoouosEs~ 

lados têm participução acionária majoritária, obrigadas 
a uplicar, no ensino de primeiro grau, quantia correspon~ 
dente a J% (três por cento), no mínimo, de-seus investi
mentos globais. 

Art. 2~' O percentual, a que se refere o artigo ante
rior, será calculado com base em sua programação anual 

uprovm.la pela ~re~ria de Controle das Erilpr.esa.sE_s
-ültais du Secrela-rm-de Planejamento da PresJdenc1a da 
República e corrigida, no final" de cada exercício, caso as 
despesas com investimento ultrapassem o te to nela fixa
do, 

Art. 3"' Excluem-se da determinação contida no arti
go J9 da presente Lei as empresas vinculadas ao Minis
tério dtl Educuçilo. 

Art. 4"' O cumprimento do disposto no artigo l~" da 
presente Lei não desobriga as empresas, a que se refe_re, 
d<ts contribuições previstas no Decreto-lei n~" 1.422, de23 
de outubro cf~_1975, nem com elas se confunde. 

Art. 59 As aplicações a que se refere o artigo I I" serão 
te i tas atruvés de um Fundo gerido por um Conselho Di~ 
retor,-1ntegrudo por representantes do Poder Público e 
da comunidade. 

Art. 69 Os utos necessários à execução desta Lei se
rão estabelecidos em regulamento do Poder Executivo. 

Art. 71" Esta Lei entra em vigor na data de sua publi~ 
cação, aplicando-se no exercício seguinte. 

Art. 8~" Revogam-se as disposições em contrârio. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) -O parecer 
vai_ __ à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. !~"
Secretário. 

E lido o seguinte:

REQUERIMENTO 
N• 397, de 1985 

Nos termos do art. _356 do Regimento Interno, requei~ 
ro dispensa de publicação, para imediata discussão e vo~ 
tacão, da redação final do Projeto de Lei do Senado n' 
233. de 1981, de autoria do Seriãdoi: João Cã.lmon, que 
fixa perCentual m!nimo para aplicações em Educação pe
las empresas em que o Estado tem participação acion~~a 
mã}oritária. -

~ala.d_a_s S~s.s_ões, 8 de outubro de 1985.- Hélio Guei-

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Em votação 
o req l!~ri~_ento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado, o requerimento passa-se à imediata apre

ciação da redação final. 
Em discussão da redação final. (Pã:usa.) 
Não haverido quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada a Redação Final, o projeto vai à Câmara 

dos Deputados. 
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O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- A Presidêri
cia convoca sessãg extraordinária a realizar-se- hoje, às 
18 horas e 30 mihutos, destinada à apreciação das se
guintes matérias: 

- Redação final dos Projetas de Lei do Senado ni'S 4, 
55 e 251~ de 1983; ~ 

-Projeto de Lei da Câmara n~> 67, de 1985. 

~O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) 
Passa~se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Discussão, em turno únicO, da Redação Final (o~ 
feiecída pela Comissão _de Redação em seu Parecer 
n~> 764, de 1985), do Projeto de Lei da Câmara n~ 85, 
de 1985 (n~" 4.965/85, na Casa de origem), de inicia
tiva do Senhor Presidente da República, que dispõe 
sobre a aplicação do estabelecido no art, 21" da Lei nl" 
6.185, de li de dezembro de 1974, que dispõe sobre 
o regime jurídico dos Servidores Públicos Civis da 
Administração Federal Di reta e das Autarquias Fe
derais, e dá outras providências. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
En-cerrilda a discussão a redação final é considerada 

definitivamente aprovada nos termos do art. 359 do Re
gimento Interno. 
~ pr?jeto vai à sanção. 

E o seguinte o projeto aprovado: 

Redação final do Projeto de Lei da Câmara n• 85, 
de 1985, qUe dispõe sobre a aplicação do estabelecido 
no art. 2'~' da Lei n9' 6.185, de 11 de dezembro de 1974, 

_9.!!~ dispõe sobre o regi~e i~r!c!!co ~os servidores 
públicos civis da Adminlstraçio Federal ~ireta e das 
autRrqUias federais, e dá outras providências. , 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I~" Ressalvado o estabelecido no art. 2~> desta 

lei, aplica-se o disposto no art. 2'~' da Lei n' 6.185, de 11 
de dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei n'~' 
6.335, de 31 de maio de 1916, aos serviodres pertencentes 
à categoria funcional de Fiscal do Trabalho, código NS~ 
933.lntegra:nte--do Grupo-Outras Atividades de Nível 
SuperiOr. ·- -· · · 

Art. 211 Os atuais ocupantes de emprego de Fiscal do 
_ Tr.abalho da Tabela Permanente do Ministério do Tra~ 

halho, desde que admitidos após aprovação em concurso 
público, poderão optar pelo regime jurídico de que trata 
a Lei nl" 1.711, de 28 de outubro de 1952, no prazo-de 60 
(sessente) dias, contados a partir da data da vigência des
ta lei. · 

Parágrafo único. OS empregos ocupados pelos servi
dores que optarem pelo regime estatutário ficarão trans
formados em cargos na data em que for apresentado o 
termo de opção. 

_A_rt. .3~". Ficam transformados em çargos os empre
. gos de Fiscal do Trabalho, previstqs na Tabela Perma

nente a que alude o artigo anterior.' 
Art. 49 ·Ficam criados os cargos de Fiscal do Traba

lho correspondentes aos claros previstos na lotação do 
Ministério do Trabalho. 

ArL 59 __ Esta _lei entrará _em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 6'~' Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Item 2: 

Discussão, em turno suplementar, do substituti
vo do S~n~do ao Profeta de Lei da Câmara n~" 89, de 
1985 (n' 869/84, na Casa de origem), que autoriza o 
Poder Executivo a estender, aos servidores que espe
cifica, os benefícios previstos no art. 3' da Lei n'~' 
7.025, de 8 de setembro de 1982, tendo 

PARECER, sob n~" 765, de 1985, da Comissão 
-de Redação, oferecendo a redação do vencido._ 
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Em discussão o substitutivo em turno suplementar. 
(Pausa.) 

Encerrada a discussão o substitutivo é d8.do com o de~ 
finitivamente adotado. nos terinos do art. 318 do Regi-
mento Interno. -------

A matéria voltará -à Câ-mara dõs DepUtados. 
E o seguinte o substitutivo aprovado. 

Redaçil.o do vencido, para o turno suplementar, do 
substitutivo do Sedado ao Projeto de Lei da Câmara 
n'~> 89, de 1985 (n'i' 4.869/84, na Casa de origem), que 
autoriza o Poder Executivo a estender, aos servidores 
que especifica, os benefícios previstos no art. 300 da Lei 
n9 7.025, de 8 de setembro de 1982. 

O Congresso Nacional decretii.: 
Art. 19 E o Poder Executivo ~utorizado a promover 

o aproveitamento, na Categoria· de Técnico do TesOuro 
Nacional, dos servidores do MiniStério da Fazenda ocu
pantes de cargos ou empregos do Quadro ou da Tabela 
Permanente, os das Tabelas Especiais de Natureza Tam
porãria e-õS do Serviço Federal de Processamento de Da
dos - SERPRO, que estavam em exercido nesse i:ninis
tério erri-8 de julho de !985, e atend'am aos reituisítoS es--
tabelecídos para ingresso na referida Categoiia FunCio
nal, obedecidos os demais -critéríqs ftx~dos p_ela Lei n'il 
7.025, de 8 de setembro de 1982. 

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publí
caç[o. 

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

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) -Item 3: 

DiscussUo, em iUiilõ- tinlCO, do Projeto de Lei Q.Q 
Senado n~' 201, de 1985- Complementar, de auto
ria do Senador Benedito Ferreira e outros Senhores 
Senadores, que cria o Estado do Tocantins- e- dá ou
tras providências, tendo 

PARECERES, sob n~s 707 a 709, de 1985, das Comis
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade, juridicidade, e, no mêrito, favorável; 

-de Serviço PuDiico Civil j e 
_::de finanças, favoráveis. 

Sobre a mesa, emenda que será lida pelo Sr. }~'
Secretário. 

E lida a seguinte: 

EMENDA N•l 
(De plenário) 

Ao Projeto de Lei do Senado ~ 201, de 1985-
Complementar, que altera o art. 211 e seu parágrafo ú
nico e o art. 39 do Projeto de Lei doSenadon~'201, de 
1985 (Complemetitar), dando-lhe nou redação. 

Arl. I 'i' O art. 2~> e seu parágrafo único e o arr. J9 do 
Projeto de lei do-Sen"ãdo nl' 20-1, de 1985, passam a tCr a 
seguinte redação: 

"Art. 29 Abrangerão o Estado de Tocantins os 
Municípios goianos de Araguatins, Augustinópolis, 
Axixá de Golás,- Ananás, Aiaguaína, Arapoemã, 
Araguaccma, Babaculândia, Brejinho dO Nazaré, 
Colinas de GoiáS;CõufO Magalhães, Fátíma, Fila
délfia, Goiatins, Guanll, _lt~~uatinS, __ ltap6rã _~e 
Goiás, Itacajá, lizarda, Miranorte, Miracema do 
Norte, Monte do Carmo, Nazaré, Nova Olinda, 
Novo Acordo, Presidente Kennedy, Pedro Afonso, 
Pequizeiro, Ponte Alta do Norte, Paraíso do Norte, 
Porto Nacional, Rio Sono, São Sebastião do Tocan
tins~Silvanópolis, Tocantínea, Tocanilriópólis, SítiO= 
Novo de Goiás, Xambioá e Wanderlândia." 

.. Parágrafo único. Os limites do Estado de To
cantins são as divisas sul dos MunicípiOs de Ponte 
Alta do Norte, Silvanópolis, Põrto Nacional, P..uaf
so do Norte, Miracema do Norte e Ara8;uaceina:•; 
-- -~~Art;- )9-----A esco-l-ha- da -eap1-taJ do E--stad-o de-TO-' 

cantins será feita pelo Presidente da República den
tre as cidades de Araguaína, Colinas deGoiâs, Gua
raí, Miracema do Norte, Miranorte, Paraíso do 
Norte, Porto Nacional e Tocantínópolis, atendendo 
aos requisitos- de melhor infra-estrutura urbana, lo
calL-:ação c demais condições indispensáveis à insta-

, Iação do Governo:• · 

DIÁRIO DOCON(a(E:SSO NACIONAL (Seçãoll) 

Justificação 

Pela emenda ora proposta ficam excluídos da propos
ta do E~tado de Tocantins vinte municípios situados ao 
suLd_a_á_r_e_u_ proposta para ser desmembrada. Desses vinte 
mUniCípios não pode o Estado de Goiás abrir mão em fa
vor d·a nova Unídade da federação que se pretende criar, 
um<l vez que são de vital importância para a economia 
goiana. 

A exemplo, temos os Municípios de Formoso e Nique
lfmdia. No primeiro, empenhou-se o Estado de Goiás em 
onerosa dívida, inclusive em moeda estrangeira, para fi
nancim um signíficãtivo projetO ·ae· ii'rigação para- o 
plantio de arroz, projeto esse ainda em fase de implan
~U\;ITo; _n_o __ ~t:S.~-úido1 qnde se s_itua u':ll:a d~s _-maiores reSer
vas de níquel do mundo, o povo goiano foi chamado, 
com não m·enores sacrifícioS fíilani:eiros, a dotar o mu
nkípro dç energia elétrica e rqdovia, indispensáveis à ex
trução e ao _escoamento do mineral. 

A- economia de Goiâs será profund<:~mentt: abalada 
com a criação do Estado de Tocantins. mesmo com a 
abn1ngência territorial estabelecida na presente emenda. 
B. de se_ reconhec_er que o simples fato d_e ter o Estado de 
Goiás B:runde "extensão territorial não sería razão sufi
ciente para seccioná-lo em dois, porque tento no sul 
cOmo no norte· fõr-am deSpendidOs em vários governoS 
recursos do Estudo para dotar todos os municípios dos 
serviços- básicos de infra-estrutura, como energia elétri
ca, rodqvja~_. saneamento, escolas e hospitais. A interli
gaçilo do nOrte com o sul mais desenvolvido é hoje um 
fato que transcende a rodovia Belém-Brasília, já que o 
Estado têm investido na abertura c pavimentação de es
tr:.tdas intermunicipais, tando no médio como no extre
mo norte goiano. 

Se tu] movimento tem o suporte da população norten
sc, que se conceda o desmembramento, mas sem despo
jar o Estado de Goiás de enorme parcela do seu terri

-tóriq._ .. ·- _ ~ , _ . 
A presente emenda deve, pois, ser aprovada, por re

preSentar o ·mfmm-o de defeSa da integrídade do Estado 
de Goiás. 

Snli das SesSões, em 8 de outubro de 1985.- Mauro 
Bo!ges - _Hél.i~ Gueiros. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Em discus
são-o projeto e a emenda. (Pausa.) 

O-Sr. Benedito Ferreira- Sr. Presidente, peço a pala
vra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a 
palavra ao Senador Benedito Ferreira. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (PDS - GO. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Essa velha e mais que secular aspiração do povo do 
Estado de Tocantins que, à época das velhas e impiedo
sas ·oflgarqu-ias que dominavam o nosso Estado, 
fundava-se, Sr. Presidente, em um profundo sentimento 
de_abandono e de total esquecimento que era infligida à
quela região e àquele bravo povo. 

Posteriormente, Sr. Presidenté, com o advento da 
Belém-Brasília. quando o Governo fez presença naquela 
região pela primeira vez, através do rasgar do caminho, 
porque efetivamente não se abriu ·a estrada e --sim 
implantou-se a estrada de uma só vez, permitiu quebra
sileiros do sul de Goiãs, como de resto de todos os qua~
drantes da Pátria, para ali fossem, muitas vezes, apesar 
da presença governamental, quase que, exclusivamente 
cOm a sua máquina arrecadadora. Mas, corri o esfõrÇo e 
com-a-dedicação daquela gente, a região deixou de ser 
um peso morto na economia do Estado, conforme eram 
entendimentos dos antigos oligarcas que dominavam o 

· EStado de Goiás, para- ser um fator de desenvolvimento. 
E a região desenvolveu-se a tal nível, Sr. Presidente, que 
me permito ao Justificãr o projetO, demonstrar, sem ne
nhum piopósitõ de m~goar qu~m quer que_s~a _q~e~ por 
exi!mplo, pOuquíssimaS"capitais"riordestinaS têm a rci:nda 
de ICM, per capita, da cidade de Araguína. Demonstrei, 
Sr. Presidente. que comparando-se a região no seu con
junto, cOfn os -Estados nordestinos, somente o Estado de 
Pern~mbuco ensejava aos cofres estaduais uma renda per 
capita como aquela que a região tocantina ou os 60 mu
nicípios ql!-e abrangem aquele todo, oferece como contri-
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buicão ao erário goiano, na atLialidade. E tudo isso, Sr. 
Presidente, vem embasar o nosso anseio de nos tornar
mos uma unidade independente, para melhor sermos ad
ministrados, vez que o Estado de Goiás- como sabe V. 
Ex•- tem cerca de2.00Qquilômetros de extensão e o ex.~ 
tremo norte está distante da capital cerca de 1.700 quiló
metros. 

Tanto é verdade que esta Casa, quando aprovou este 
projeto na sua primeira versão, oriundo da Câmara dos 
Deputados, fê-lo não por pressão das galerias que esta
vam efetivamente abarrotadas de gente que veio do ex
tremo ilortc até o Senado Federal, para receber e aplau
dir o gesto de grandeza do Senado Federal, em conce-
9end~_àguel~ re_gião como que a sua Lei Aurea, a reali
zação_ do_ !Tia isque_ secular sonho acalentado pelo povo 
toCa~ltffio. E, agora, o que verificamos coin essa emenda 
ora apies-entada ao projeto senão, única e exclusivamen
te, o objetivo do Senador _Mauro Borges? Ele foi o único 
nesta Casa, Sr. Presidente, com exceção dos Líderes do 
Governo e do Presidente, que não subscreveram o proje
to quando da sua apresentação, o único que não subscre

. veu o requerimento de urgência urgentfssirria cjue eu te-
nho pronto, para ser oportunamente apresentado. 

E u_m goiano ilustre, um ex.~Governador do Estado 
que. motivado por razões que não creio que viesse ao 
caso vir ao bojo desse nosso clamor contra essa emenda, 
que não tem outro objetivo que não procrastinar o anda
mento do projeto. Essa emenda, Sr, Presidente, que mu
tila totalmente o projeto e que será, sem dú'lida alguma, 
tranqUila e pacifiCamente rejeitada por todos aqueles que 
examinarem a geografia do novo Estado, sobretudo, o 
aspecto sócio-económico, a geografia ecOnómiCa abriga
da pelo Paralelo 13, que será a divisa sul do futuro Esta
do. Eu não vejo, Sr. Presidente, sequer razões de ordem 
política eleitoral, porque eu desafio o Senador Mauro 
Borges a trazer aqui a ma_nifestação de um- vereador se
qÚer. seu cOrreligionário, de um desses municípios que
ele tenta excluir do Estado de Tocantins, Sr. Presidente, 
para corroborar a sua justificativa _e _a sua emenda. La
mentàvelmente S. Ex' conseguiu de sua liderança, mes
mo ausente, que ela em seu nome apresentasse essa 

-·emenda, que T!ão engrandece, não favorece de maneira 
nenhuma o Senador Mauro Borges, que não beneficia 
em nad?: <:>_ Estado de Goiâs, mas prejudica sobremodo o 
Estãdo do Tocantins, porque vai procrastinar. 

Só em outra oportunidade, Sr. Presidente, e que este 
Plenário poderá mais uma vez - e tenho a certeza de 
que coerentemente com o voto anteriormente dado -
vir a aprovar esse novo projeto, jã agora escoima"do da
quelas alegações invocadas pelo Executivo, qUe lhe im
pLÜava: alguma-inConstitucionalidade; já agora livre, sem 
dúVida alguma, de_ qualquer um desses tipos de impu
ta-ção. Por certo o Senado Federal, ao ratificai-o seU vo
to, ao manifestar-se maiS uma vez favoravelmente a esse 
sonho do povo dç Tocantins; aTará- espero em Deus, 
Sr. Presidente, e lanço aqui o meu apelo- no menores
paço de tempo possível, pois sabemos todos que há um 
acordo de lideranças, de um esforço concentrado que se 
esgotaria até o dia 15 próximo, quando então nós vOl
veríamos mais nossas atenções para os pleitos munici
pais. 

Mõ.ls a gente daquela Região, Sr. Presidente, aguarda e 
espera confiante em Deus que o Senado Fed~ral não re
queira a pres~nça nov_aniente dos seus aplausos, porque é 
um povo pobre,-r um povo lutador, que teria que andar 
- muitos deles- 1.800, 1.900 quilómetros para qui vir, 
Sr. Presidente. novamente pedir e aplaudir o Senado 
para que repita por unanimidade o seu voto, dando-lhes 
esse alvará de soltura, essa Lei Aurea, para que aquele 
povo possa, com seus esforços, como atê aqui o fizeram 
- repito, Sr. Presidente- mais das vezes, tamanha a 
ausência do Governo naquela região, mas se fazendo 
presente de maneira COf!Stante' na arrecadação de tribu
tos e poUco ou nadã revertendo- para aquela área. Veja 
V. Ex~. o·que eu diria ser, de certa iorma, ingenUidade do 
Senador MaUro Borges: ele quer retirar do Estado do 
Tocantins, o MunicíPio de Formoso do Araguaia, por
que ali o Governo do Estado fez algumas inversões, in~ 
versões que estão abandonadas, Sr. Presidente, para tris
teza e vergonha dos goianos, porque, desgraçadamente, 
em Goiás, ainda estâ falando mais alto a picuinha 
político-eleitoral; invers~es realiz~.~!J.S pelo Governo an-



Outubro de 19&5 

terior que, por picuinha, lã estão abandonados, como o 
grande. talvez o maior e mais viãvel projeto de irriga-cão 
deste País, que é o Projeto Formoso do Araguaia, numa 
área de 2 milhões e 500 mil hectares, Sr. Presidente, com 
desnível para irrigação por gravidade_ a 10 centímetros 
por quílômetro. 

Mas, tudo o que veio do passado, do pretéritO recente 
é autoritarismo, é erro, é desacerto, mesmo naqueles 
projetas de resposta inquestiOnável, como é o caso do 
Projeto Rio Formoso. E, agora, vem o Senador Mauro 
Borges como que para justificar as razões dos nossos res~ 
sentimentos, das nossas mágoas, do descaso do Governo 
do Estado de Goiás, sempre eilvolvidó- cõ-ni as suas 
atenções para o Centro-Sul do Estado, para a Região, 
sem dúvida alguma, que agrega e congrega mais de 75% 
do eleitOrado goiano. Vem S. Ex•, na sua Emenda, pedir 
para que se retire o Município de Formoso do Ar_a.guaia 
da geografia do novo Estado, porque ali haveriam inves
timentos do Governo Estadual. 

Sr. Presidente, é por tudo isso, é por todas essas razões 
que reitero aqui o-meu apelo para que o Senado mais 
uma vez não nos falte, mãis u-ma Vez se-faça presente nos 
dando um _ _sim e aprovando esse projeto, para manter
mos aceso_ no espírito daqueles bravos de mãos calosas, 
que desbravaram a malária, e porque não dizer; o desco
nhecido da, até bem pouco tempo, inexpugnável Amazô
nia goiana, onde construíram uma civilíiação, Sr: Presi
dente. com sangue, -suor e lágrimas, _apesar dos governos 
goianos. 

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

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Continua 
em discussão. (P.dusa.) -

Encerrada. 

A matéria volta às comissões Competentes, em virtude 
da apresentação-de emenda em plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Item 4: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso
lução n~' 43, de 1983, de autoria_ do S.en_ador Henri
que Santillo, que altera a redação do inciso XI do 
art. 239 do Regimento lnten1.o do SenadO F~etal, 
tendo 

PRECERES FAVORAVEIS, sob n•s53 e 54, de 
1985; das Comissões: 

-de Constituição e Justiça; e 
-DiretorL 

DisCussão do projeto. (Pausa.) ____;,._ 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

si!o. 
Em votaÇão. _ . 
Os Senhores Senadores que o aprovam queifam per

manecer s_entados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto irâ à ConiiSsão- de Redação. 

E o seguinte o projeto ã.j:irOvado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 43, de 1983 

Altera a redaçio- do inclso XI do art. 239 do Regi
mento Interno do Seando Federal. 

O Senado Federal resolve: 
Art. I~>- O iricTsOXI dõ"ãrt. 239.do Reiimen.tâ Infer.: 

no do Senado_Federal passa a vigorar com a seguinte re
daçrio: 

Art. 239, - - ~ ........ ~---. -- ·-· .......... ~ .. ---

XI- transcorridos 30 ~ias -da reiteração, sem 
resposta, a Presidência dará conhecimento do fato 
ao requerente e ao_ Plenário a fi_m de que decida -se 
deve ser caracterizado o crime de- respõil.sabilidade 

previsto no arL 13, item 4, da Lei númerÔ 1.079, de 
lO de abrír de 1950. 

Art. 2~' Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, 

Art. 3~ Revogam-se as disposições em coi1trârio. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Item 5: 

Discussão, em turno úniCo, do Projeto de Reso
lução n<:> 108, de 1985 (apresentado pela Comissão 
de E;conomia c-omo conclusão de seu Parecer n~>_774 ... 

-----de 1985), que autoriza à Governo Q.o Estado de Sef-
-gipe·a-elevar em Cr$ 6.187.413.236 (seís bilhões, 

cent_o_ e_ oitenta e_.sete milhões~ qu?ttrocentos e treze 
mil, duzentos e trinta e seis cruzeirOs) o montante de 
sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n"' 775, de 1985, da Comissão 
-de Constituiçio e Justiça, pela constitucionali

dad~ e juridicidade. 

Discussão_do projeto._ (Pausa.) 
-Não havendo quem peça a palavra; encerro a discus

são. 

Em ·votação. 
Os Senhores Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

-- o- piójeto Irã â Comissão de Redação. 

E o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 

· N• 108, de 1985 

Autoriza o Governo do Estado de Sergipe a elevar 
em_Cr$ 6.187.413.236 (seis bilhões, cento e oitenta e 
sete milhões, quatrocentos e treze mil, duzentos e 
trinta e seis cruzeiros) o montante de sua dívida con
solidada interqa. 

O Senado Federal resolve: 
Art. li' E o Governo do Estado de Sergipe, rios ter

mos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 
1976, do Senado Federal, autorizado a elevar o montan~ 
te de sua dívida consolidada interna em CrS 
6.187.413.236 (seis bilhões, cento e oitenta e sete milhões 
quatrocentos e treze mil, duzeritos e trinta e ~s cruzei~ 
ros), correspondente a 279.841 ORTN de CrS 22.110,46, 
vigente em dezembm/84, a fim de que possa _contratar 
uma operação de crêdito de igual valor, junto a Cã.ixa 
Económica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo_de Ap_oio ao Desenyolvimento Social- FAS, 
~estinado à Implanta~ão de_ unidade hospitalar de pron· 

·to atendimento, na grande Ãr"ãc3ju (SE), obedecidas as 
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no 
respectiVo proceSsõ. ---- · · ____ · 

Art. 211 Esta resolução entrã: Cm vigor na data de sua 
pUblicação. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Item 6: 

Discussão, em turilõ único, do ProjetO de Reso- · 
lução n"' 109, de 1985 (apresentado pela Comissão 

-de Economia como conClusão de seu Parecer n"' 776, 
de 1985), que autoriza o Estado do Rio de Janeiro a 
elevar, temporariamente; em Cr$ 78.117.802.912 
(setenta e oito bilhões, cento e dezessete milhões, oi~ 
tocentos e dois mil, novecentos e doze cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n9 777, de 1985, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionali

dade e juridicidade. 

Oiscussã_g do projeto. (Pausa.) 
_ Nã~ h~_ye'!do quem peça a _palavra,_ en_cerro a discus-
são. · - .- - ., -- -··· "'"" · 

"Em-votação. 
Os Senhores -Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
~ projeto irâ à Comissão de Redação. 
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Ê o seguinte o projeto aprovado. 

PROJETO DE RES6LUÇÃO 
N• 109, de 1985 

Autor_iza o Estad_o do R!odeJ~neiro a elevar, tem
porariamentet éni CrS 7Kl17.802.912 (setenta e oito 
bilhões, cento de dezessete milhões, oitocentos e dois 
mil, novecentos e_ doze cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada interna. 

- O Senado Federal re.sOJve: 
Art. )I' E o Estado do Rio de Jan_eiro autoriza.do a 

elevar, temporariamente, o parâmetro do item III do art. 
2t'. da Resolução nl' 62, de vinte e oito-de outubrQ de mil 
no..,ecentos e setenta e cinco -com as alteraçõ_es da Reso~ 
lução nl' 93, de onze de outubro de mil novecentQs e se
tenta e seis .. a,mbas do. Senado Federal, de modo apermi~ 
ti r o registro-u e uma emissão de 3.533T070 Obrigaçõ_es do 
Tesouro do Estado do Rio de Janeiro- Tipo Reajustá~ 
vel (ORTRJ), '?QUÍ_valente a Cr$ 78.117.802.912 (setenta 
e'"' oltõ bilhões, cento e dezessete milhões, oitOcentOs -e 
dois mil, novecentos de doze cruzeiros) considerado o 
valor no11_1inal do título de Cr$ 22.ll0,46 vigente em de
zembro de 1984, destinado ao pagamento- de compromis-
sos da Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro, 
vencidos em I 984, obedecidas as condições admitidas 
pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 21' Esta res-olução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Item 7: 

Discussão, em turno ónico (apreciação prelimi
nar _9a constitucionalida-de, nos tç:rmos do art. 296 
do Regimen_to Interno), do Projeto de ResoluçãÕ nt 
32, de 1983, de autoria do Senador Henrique San
tillo, que dá nova redação ao art. 113 do Regimento 
Interno do Senado Federal, referente às atribUições 
da Comissão de Segurança Nacional, tendo 

PARECER, sob n~' _584, de 1983, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucio

nalidade. 

Discussão do projeto quanto a constitucionalidade. 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os-Senhores Senadores que o·· aprovam q~eiram per-

manece( sêntaOos.-{Pausa.) _ 
Rejeitado. 
O projeto serâ arquivado. 

E o seguinte o projetO iejeitã.do 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 32, de 1983 

Dá õõvft -redaçio ao art. 113 do Regimento Interno 
· do Senado Federal, referente às atribuições da Co

missão de Segurança Nacional. 

O Senado Federal resolve; 
Art. I~> O art. 113 do Regimento Interno do Senado 

Federal p~ssa a yigorar com a seguinte redação: 

"Art,_ 113. ,.A Comissão de Segurança Nacional 
compete opinar sobre as matérias de que tratam os 
arts_. 15, §li', b, e 89_da Constituição, as referentes às 
Força-s Armadas de terra, mar e ar, requisições mili
ta~ declaração de guerra, celebração de paz, pas
sagem de forças estrangeiras e sua permanência no 
território nacional, polícias militares, quaisquer ou
tras matérias que envolvam a segurança nacional e 
ainda, fiscalizar às atividades do Serviço Nacional 
de Informações." 

Art. 2~' Esta resolução entrará em vigor na data de 
sua publicação. 
'"'Art. 3<:> Revogam-se as disposições em contrârio. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Item 8: 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei 
da S:âmara nl' 30, de 1985 (n<:> 1.849/83, na Casa de 
origem), que dispõe sobre a criação de cargos no 



3906 Quarta-feira 9 DIÁRIO Do CONGRESSO NACIONAL (Scção II) 

Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Re
gional do Trabalho da 12• Região c dá outras provi
dências, tendo 

PARECERES FAVORAVEIS, sob nos. 745 e 
746. de 1985, das Comissões: 

- de Serviço Público Civil; e 
- de. Finanças. 

Discussão do projeto em primeiro turno. (Pau_sa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Encerrada a discussão em primeiro turno, passa-se à 

votação da matéria. Nos termos do inciso II, alínea _b, do 
art. 322 do Regimento Interno, a matéria depende, para 
a sua aprovação, do vóto favorável da maioria ab~Qluta 
da composição da Casa, devendo ser feita pelo processo 
eletrônico. 

Tendo havido, entretanto, acordo entre as Lideranças, 
a matéria serã submetida ao Plenãrio pelo procêsso sim
bólico. 

Votação do projeto em primeiro turno. (Pausa} 
Os Senhores Senadores que o aprovam· queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. . 

· Aprovado em primeiro turno, o projeto será incluído 
em Ordem do Dia para apreciação em segundo turno 
após o interstício de 48 horas, previsto no art. 108, § 39, 
da Const_ituição Federal. 

É o seguinte o pmjeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA 
N• 30, de 1985 

(N"' 1.849/83, na Casa de origem) 
De iniCiativa do Tribunal Superior do Trabalho 

Dispõe sobre a criação de cargos no Quadro Per
manente da Secretaria do Tribunal Regional do Tl-a
balho da 12f Regiio e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: _ 
Art. I"' Ficam criados, no Quadro Permanente da 

Secreta~a do Tribunal Regional do Trabalho da 12• Re-
ANEXO I 

gião, os 'Cargos de proVimento efetivo e os cargos ein co
missão- constantes, respectivamente, dos Anexos I e II 
desta l~i. 

§ I"' Os cargos de provimento efctivo a que-se refere 
este artigo serão escalonados pelas classes das respecti
vas Categorias Funcionais, por ato da Presidência do 
Tribunal, observados os critérios legais e regulamentares 
pertinentes ao Sistema de Classificação de Cargos. vigen
te_ na área do Pod~ ~ecutivo. 

§ 2" Os cargos em comissão a que Se refere este arti
go terão correspondência com a escala de níveis de que 
ti-ati-O art. Ó"' -do Decreto-lei n" 1.984, de 28 de dezembrõ 
de 1982~-na forma prevista pelo art. 29 do Decreto-lei n9 
1.620, ~e 10 de março de- 1978. - -~ 

_ Art. 29 O préenchímento d_e cargos de provimento 
efetivo do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal 
Regional do Trabalho da l2f Região far-se-â de acordo 
com as normas legais e regulamentares estabelecidas 
para os demais Tribunais do Trabalho, observadas as 
disposições do_§ 29 do art. 108 da ConstituiÇão Federal. 

Art. 3"' AOs· cargos criados por esta lei aPlicam~se, 
no qu-e cOUber-, as dispoSições--do Decreto-Lei n" 1.828, 
de 22 de dezembro de 1980, corri as -alterações introduzi
das pelos Decretos~leis n91.971, de 12dejaneiro de 1982, 
e 2.004. de 6 de janeiro ele 1983. 

Art. 4'1 Para os fins ·previstos no § 3" do art. 10 da 
Lei n" 6.928, de 7 de julho de 1981, o Tribunal Regional 
do Trabalho da 12• Região, em relação aos servidores 
públiC9S fed~_ra_is _à dis~_osição_ das_Ju~ta_s de Conciliação 
e Julgamento: obServãrâ as diposíÇOi::s legã.is e regula
mentares estabelecidas para os demais Tribunais do Tra
balho. 

Art. 5"' As despesas decorrentes da aplicação desta 
lei serão atendidas pelos ~rsos orçamentários pró
prios do Tribunal Region~l do Trabalho da 12• Região. 

Art. 6'1 Esta lei entra em yigo_r na data de sua publi
cação. 

Art. 7" Revogam-se as disposições em contrário~ 

(lei n9 • de! d~ __ dC! 19~ ) 
TribunAl Regfonal do Tr4bnlho da 12a. RC!!J'Iilo 

GRUPOS 

Atfvidades de Apoio 
Judtciirio ·- Cõdigo 
.TRT .12a.AJ.020 

outru Âtividadtts di! 
Nivel. Supe-rior - -CÕ-
digo TR.T .~12a!NS.900 

Outras Atividadl!s de 
Hlvel Mé'dfo - CÕdigo 
TRT .12a.HH.1000 

Processamento de Da• 
dos - CÕdfgo TRT. 
~2a.PR0.1600 

CATE'GORI AS rfQ DE 
FUtiCI ONAI S CARGOS 

íecnico Judidirlo 
Ofici11l de JustiÇa rwali<:dõi 
Auxiliar Judiciârio 
Atendente Judiciirio 

.255 

t-1édico ' Psfcõiogo ·z 
Odontõlogo 3 
Engenheiro 1 
An;ufteto 1 
Economista ' Contador ' Assistente Social 1 
IJiblioteciMo _2 

21 

Auxiliai- de Enferm<tgem 
Agente de Serviços 
Cornpl~tares · 5 
Têenico di! Cont11bi1id4de ' Telefonht. -'i 

1G 

Analista de Sistemas 1 
Program~~dor ' ~pc~ador de Computl!çio _ _!! 

TOTAL 301 

ANEXO Il 
~1~ ~ de del~) 

Trijlun!ll Regional,do Trab41ho da 12a, Região 

COOIGO 

TRT.l2.!!.AJ.OZ1 
TRi' .12a.AJ.022 
TRT .12a .AJ.023 
TRT.l2.11.AJ.ON 

TRT. 12.!1.-NS .• 901 
TRT.l2a.I'J'S.9Õ7 
TRT .12a.l{$. 90~ 
rnr .12a.NS.9ló 
TRT .12a.ffS._9J'~ 
·TRf .12a.iiS. 92Z 
TRT .12a.liS. 92•: 
TRT .lZi\ .:;s. 930. 
TRT.l?.a./:5.!:32 

_]R_T.l2n.TC·i.lO:ll 

TRT. 12a .Nlt,. 1004 
TP.T. 12,LW·t.l0-l2-
Tr.T .12,l./li·1.l0-i4 

TRT.l_?i1.US.1601 
TRT. 1 ?." .rwo.l602 
TRT.l2'u.ri:·!. 1f,Q3 

GRisP(_)-OIREÇ1'.:0 E ASS(SSORAMENTO SÚPERIORES -- c&if!)o Tin':1-2a.OJ\S.106 

...... ,,. .. , 
02 
02 
01 

Cargo em 'comisSão 

Oir~tor de Seer~tada 
O_iretor de Serviço 
J\ssessor 

CÕdigo 

TRT .l2a.OAS.l!l1 
TRT.l21!.DAS..i01 
TRT. \Za .OAS •. i02 
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O SR. pRESIDENTE (Martins Filho) _: Volta-se à 
lista de oradores. 

Concedo a palavra ao nobre Senador VirgOio TA.vora. 

O SR. VTGlLlO TÁVORA PRONUNCTA DlS
CURSO QUE. ENTREGUE À REVTSÀO DO 
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE: 

A SRA. PRESIDENTE (Eunice Michi1es) -Concedo 
a palãVI-a ão ~nobre· Senador Nivaldo Machado. 

O SR. N/VALDO MACHADO PRONUNCIA 
DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE.-

A SRA. PRFSIDENTE (Eunice Michiles)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Mário Maia. 

O SR. MÁRIO MAIA - Desisto da palavra, Srt Pre
sidente. 

A SRA. PRESIDENTE (Eunice Michiles)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (RJ. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sra. Presidente e Srs. Senadores: 

O ingresso de pessoas contratadas, no Serviço Público, 
depois da instituição do sistema do mérito, contempoi'â.
nea da criação do DASP, hã meio século, sempre tem 
ocorrido ejâ na Constituinte de 1946 surgia, nas dispo
siç~es constitucionais transitórias, um artigo efetivando, 
no cargo, os funcionários não concursados com cinco 
anos ou mais de serviço público. 

Reconhecia-se a prova do desempenho como tão váli· 
da quanto à realização de concurso público, sempre rea
lizado, em todo o Pais, por aquele Departamento, nem 
sempre segundo a urgência necessária. 

Com o regime instituído em março de 1964, 
reduzirain-se os concursos, tanto mais quanto a reforma 
~drt:~inist!1ltiVà-peririniu o ingresso~ nOS óigãOS -di admi~ 
nistracão indireta e. posteriormente, da direta, pelo regi
me da ConsoHdação das Leis do Trabalho. De tal modo 
proliferOU esse-tipo de coritratação, que a grande, hoje, 
nos Ministérios, o númCro de servidOres não concursa
dos. 
---Todos ~s precedentes devem ser considerados, 
quando se fala na dispensa, em massa, dos contratados 
por tabela especial, ou seja, nomeados sem concurso, re-
cebendo, no entanto, o décimo terceiro salário, como se 
fossem celetistas. 

Ninguém ignora que, os servidores sob o_ regime da 
ConsOlidação das leir; do Trabalho recebem o décimo 
terceirg mês, descontaln para o INPS e para o FGTS, 
sendo, õo entanto, demissível$ ••ad nutumn. Mas há, en
tre eles, muitos com cinco e até dez anos de serviço, que 
não podem, repentinamente, ser despedidos para enfren
tar um mercado de trabalho dos mais criticas. 

Será. uma aventura de conseqUências imprevisiveis 
despedir centenas de milhares de servidores federais. A 
lacuna vai demorar a ser preenchida. anarquizando a ad
mi~istra~o. -~ode~~ia !!legar~ possibilidade da r:eali
zação de cOnCUrios. Procedendo-se à substituição de tais 
scrv:idores pelos aprovados em concursos a serem reati

-zados paulatinamente. Mas, rilesmo aSsim, será uma per
da de tempo, com in~itãveis prejuízos para a adminis
tração. 

Não ·seria melhor esperar pela Assembléia Nacional 
Constituinte que, como a de 1946, resolveria facilmente 
o problema. efetivando esses servidores com mais de dois 
ãnOs de Serviço? - - - -
- Tal a sugestão que apresentamos ao Ministro Alufzio 

Alves. que apoiou solução semelhante naquela As
~bléía Nacional Constituinte. 

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

A SRA. PRES-IDENTE (Eunice MichilcS)- Concedo 
a-_pãtaVr3 ao-TiObre Senador Alfredo CãmpoS. -. 

- O SR-ALFREDO CAMI'OS(PMDB-'- MG. Pronun
ciâ-o següfn1e âisCurso.) -Sr; Presidente e Srs. Senado
res: 

Há rumores, mas não evidência e muito menos confir
maCãO, de qUe o Ministêrio da Administração pretende 
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encaminhar, por volta do pr6ximó-dia 25 de outubro, ao 
Senhor Presidente da República, anteprojcto do Estatu
to do Funcionãrio Público Civil da União, para imediato 
envio ao Congresso- Nacional e conseqUente aprovação, 
em regime de urgência. 

Aproveito o rumor, à falta de motivação maior, para 
lançar um alerta a esta Casa, especialmente aos eminen
tes tfderes partidârios, no sentido de que reajam viva
mente contra qualquer tipo de imposição nesse aspecto, 
porquanto as lideranças do funcionalismo público, na 
expectativa, por tantos anos, de uma legislação que lhe 
garanta a plena posse de seus direitos trabalhistas, estão 
mobilizadas, segundo sei, a fim de não permitir a repe
tiÇão de fatos impositiv-os qtie -tão bem caracterizam a 
administração de exceção deste País durante as duas últi
mas décadas. 

O funcionalismo público estã consciente de que, sem 
uma Assembléia Nacional Constiüi.inte convocada den
tro do mais legítimo espírito de representatividade, auto
nomia e sobf:rania, disposta a remover todo o restolho 
de autoritarismo remanescente ainda dos tempos passa
dos, nada poderá ser feito" em termos de aprimoramento 
da legislação referente a seu interesse específico. 

O raciocínio da classe é pacífico e cristalino, pois será 
à luz do Código Maior que as leis ordinãrias poderão ser 
aprimoradas, em consonância com as diretrizes gerais 
organizadas para a administração do País. 

O próprio Ministro Aluísio Alves, em artigo publica
do na Folha de Sio Paulo, de 29 de setembro último, dei
xa explícita sua certeza de qUe o pfoblema efetivamente 
existe, numa anãlise objetiva e pontuada de exemplifi
cações. 

Combatendo os casuísmos, as proibições, as determi
nações e exceções, existentes no contexto constitucional, 
Sua Excelência afirma que ''quanto-maís -detalhada (a 
Constituição), mas desrespeitada. E isso em vários as
pectos. O referente ao funcionalismo público não foge à 
regrà. Ao contrário: talvez seja o que mais vem ·serido 
''oficialmente" desr!:speitado." 

Prossegue o Ministro Alufsio Alves; "Pode-se mesmo 
suspeitar 9ue quanto mais específico é o item, mais ele 
tem sido ou tende a ser .. contornado'•. A razão pode ser 
buscada na própria natureza dos fatos, em comporta
mentos tradicionais, arraigados, na cultura e nas insti
tuições." 

E lança, a seguir, exemplos ilustrativos sobre a realida
de da Carta Magna, no que se refere a algumas questões 
ligadas ao funcionalismo público: 

"Sobre acumulação, a Constituição traz um artigo 
com quatro parágrafoS, outros sobre estabilidade, dois 
sobre aposentadoria, com vários parágrafo~;>." E conclui 
seu pensamento: "No entanto, até o Governo Sàrney, fo
ram aprovados decretos-leis abrindo exceções". 
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Senhor Presidente e Senhores Senadores, nada mais 
esdareçedor que esse quadro apresentado pelo Ministro 
da Administração, paia ratificar ã posição assumida pe· 
las lideranças do funcionalismo póblico no sentido de 
não admitir qualquer modificação definitiva em seus es
tatUtos, sem que a Lei Mã.iór seja antes-alterada. 

Há vários pontos que precisam ser repensados, redis
cutidos, reavaliados. Um deles é a questão da sindicali
zação. fundarilental para que o funcionalismo encontre 
uma caixa de ressonância na reivindicação de seus an
seios mais legítimos. 

Outro aspecto que aflige a classe é o direito à parali
zação do trabalho, desde que haja algum constrangimen
to a seu desempenho eficaz. Nessa discussão está embuti
do um problema de extrema delicadeza: a conceituação 
do q·ue'seja a natureza dos serviços essenciais, em sua di~ 
mensão rriais precisa. 

Trata-se de questões que devem ser tratadas, junta
mente com outras de igual magnitude, num foro de de
j;)ates amplamente participativo, para se evitar a miopia 
a que leva a angulação unidirecional. 

A Comissão do ServiçO PúbUco do Senado Federal, à 
qua-l honra-me presícfir, tem envidado todos os esforços. 
na busca do amplo envolvimento da classe na determi
nação de seus destinos. 

O plenário da Comissão tem sido palco constante de 
de~ates, num envolvimento das lideranças do funcJona
_.fum~Q_._ g_l!~ buscam, cOm ·o apoio de Assessores destaCa
sa. equacionar seus problemas mais aflitivos, a fim de 
reivindicar sua solução junto aós Poderes Públicos. 

Como subsídio a eise trabalho das lideranças, foi pre
parada e amplamente divulgada a publicação Provocan
do o Debate, que se propõe estabelecer um paralelo entre 
o atual Estatuto (Lei n~'l.71 l,.de 1952) e u_m anteprojeto 
preparado pela administração an~erior do Serviço PO.bli
co._ Aguarda-se das __ Federações, das A.ssociaçõ~_s e_ do 
próprio funcionário-individualizado o envio a esSa" Co
missão da anãlise e das reivindicações. 

Em noVembro, é nossa intenção concentrar no Senado 
Federa( as lideranças mais representativas da classe, a 
fim de que se possa consolidar as sugestões enviadas 
num único documento que será, finalmente, a proposta 
dos funcionãrios, como subsídio à elaboração futura do 
seu Estatuto. 

Vê-se~ Senhor Presidente e Senhor~ Senadores, que a 
mobilização do funcionalismo, preocupado com seus 
destinos, deve ser lev_ada na maior consideração. 

Por eSS-ª._ t:azão., estamos ocupando novamente esta 
Tribuna, para um apelo a esta Casa, por suas Lide
ranças, e ao eminente Ministro Aluísio Alves, no sentido 
de que nãO se preCipitem em busca de uma aprovação 
imediata do Estatuto, sem antes se aPoiarem nesse traba
lho que o fun"donalismo vem executando, trabalho de 
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análise conSolidado em torno dos próprios entraves-à 
atuação do servidor enquanto individuo profissional 
agente do desenvolvime:nto da administração pública. 

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

A SRA. PRESIDENTE (Eunice Michiles) - Não hã 
mais oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente 
sessão designando para a sessão extraordinâria a 
realizar-se hoje, às dezoito horas e trinta minutos, ante
riormente convocada, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida 
pela Comissão de Redação em seu Parecer n"' 771, de 
1985) do Projeto de Lei do Senado n~>4, de 1983, de auto
ria do Senador Nelson Carneiro, que introduz modifi
cações na Consolidação das Leis do Trabalho, na parte 
que disciplina a jornada de trabalho. 

-2-

Discussão, em turno único,-da redação final(oferecida 
pela Comissão de Redação em seu Parecer nl' 772, de 
~985) do Projeto de Lei do Senado n"' 55, de 1983, deauM 
teria dÕ Senador Jorge Kalume, que determina seja a 
Bandeira brasileira hasteada, diarianiente, nos estabele
cimentos de I~> e 2~> graus, sob cântico do Hino Nacional, 

-3-

Discussã.o, em- turno único, da redação final (oferecida 
pela Comissão de Redação em seu Parecer nt 773, de 
1985) do Projeto de Lei do Senado n~> 251, de 1983, de 
autoria do S-einldOr Fei-nando Henrique Cardoso, que 
autoriza a contagem recíproca para aposentadoria por 
tempo de serviço público e de atividade privada dos pro
fessores. 

-4-
Discuss~l?-• em turno único, <!o Projeto de Lei da Câ

marã n{> 67, de 19&5.(_n~> 3,139/84, na CaSa de origem), 
que dã denomin:ição ao Aeroporto do Tirirical, em São 
Luís, no Estado do Maranhão, tendo 

PARECER FAVORAVEL, sob n' 725, de 1985, da 
Comissão:_ 

- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas. 

A SRA. PRESIDENTE (Eunice Michiles)- Estã en
cerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessao às 17 horas e 25 minutos.) 

Ata da 194'~- Sessão, em 8 de outubro de 1985 
3' Sessão Legislativa Ordinária, da 47' Legislatura 

ÀS /8 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

- Mário Maia- Eunice Mic_h_iles- Raimundo P..:~.
rente - Aloysio Chaves -Gabriel Hermes - H~lio 
Queiras- Alexandre COsta.:.:... Améric-O de Souza- Al
berto Silva- Helvídio Nunes -João Lobo- Cesar 
Cais - José Lins- Virgílio Távora- Moacyr Duarte 
-Martins Filho- Ma reandes Gadelha- Aderbal Ju
rema- Cid Sampaio- Nivaldo Machado- Guilher
me Palmeira - Luiz Cavalcante- Lomanto Júnior
Luj:t Viana- João Calmon- Josê lgnácio Ferreirã-:....:.:... 

- EXTRAORDINÁRIA -

Presidência do Sr. Mário Maia 

Amurai Peixoto - Nelson CarneirO - Itamar Franco 
- MuriiQ-13a-daró- AlrTedo CamPos- Severo Gomes 
-BeneditO F'eáeíiã=-Mi:turo llOrges-....:.... GastãO-Müiier 
- -5aldunha Derzi- Jaison Barreto- Jorge Bornhau-
seq - Carlos Chiarelli - Alddes Saldanha - Octavio 
Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de4l Srs. Senadores. Ha
vendo número rcgimentt~l, declaro aberta a sessão. 

Sqb a proteçilo de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 

I ''-Sccrctúdo. -

Ê lido o seguinte 

REQUERIMENTO 
N• 398, de 1985 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b 
do Regimento Interno, para o Projeto de Lei do Senado 
n"' 267, de 1983. 

Sult~ das- SessQes, S._ Ck outubro de 1985. -_Carlos 
ChiãreiH - Hélio Cueiros - Mor:ilo Badaró. 
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O SR.. PRESIDENTE (Mário Maia) - O requeri~ 
menlo que acaba de ser lido será votado após a Ordem 
do Dia, nil forma do art. 375, II do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Sobre a mesa, 
comunica_ção que será lida pelo Sr. !~>~Secretário, 

É lida a seguinte 

Em 8 de outubro de 1985 
Senhor Presidente 
Tenho a honra de comunicar a V. Ex' que me ausenta

rei do País a partir de 9 do corrente mês, a fim de, no de
sempenho de missão com que me_dístinguiu o Senado-, 
participar da delegação braSileira à Assembléia Extraor
dinária do Parlamento Latino-Americano, a realizar-se 
em Punta dei Leste, de lO a 13 do corrente mês. 

Atenciosas saudações - Senador João Lobo. 

OSR. PRESIDENTE (Mário Maia)- O Expediente 
lido Vai à pUblicação 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)--:- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Di.ScUSSãõ, em turno único, _da redução final (ofe
recida pela Comissão de Redaç_ão em ,s~u _P.J.recer n"'. 
771, de 1985), do Projeto de Lei do Senado_o9 4.__d~ 
1983, de autoria do Senador Nelson Carneiro, q1,(e 
introduz modificações na Consolidação da,s Lei~ do 
Trabalho, na parte que disciplina a jornada de tra
balho. 

Em discussão a redução _finai._ (P.<;i~_sa.) __ 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encer-

rada. o - -= 
Encerrada a discu~são, a redação final ê considerada__ 

definitivaincnte aprOvllda, nos termos do art. 359 do Re
gimento Interno. 

O projeto vai à Câmara dos Deputados. 

ta seguinte a. redução final aprovada. 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n9 4, de 
1983, que introduz modificações na ConSolidação das 
Leis do Trabalho, na parte que disciplina a jornada de 
trabalho. 

O Congresso Nacional decreta: _ 
Art. 19 A Seção lf, do Capítulo II, do Título II, da 

Consolidação das Leis do Trabalho_ (arts. 58 a 651 passa 
a vigorar com as seguintes rilodtfícaçõCS. · 

"Art. 59~ ._ ..........••....•..••••.•..•• ,.,. __ 
§ 1'1 Do acordo ou do contrato coletivo de tr~~

balho deverá constar, obrigatoriamente, a impor
tância da remuneração da hora suplementar que se
rá, pelo menos, 50% {cinqUenta por cento) superior 
à da_ hora normal. 

Arl. 6(. .. , , . . .• • • r.~ ... r•~···· •-».~ 
§ 2{> Nos casos de excesso de horário por moti

vo de força maior, a remuneração da hora excedente. 
será acrescida de., pelo menos, 50% (cinqUenta por 
cento) em relação à da hora normal. Nos demais ca
sos de excesso previsto neste artigo, o acréscimo se~ 
rf1 de toO% (cem Por cento) e o trabalho não poderâ 
exceder de 12 (doze) horas, desde que a lei não fixe 
expressamente outro limite.'' 

ArL 29 Esta lei entra em vigor na data de_ sua publi
caçà.o. 

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

O sR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Item 2: 

Discussão, em turno único, da redução final (ofe
recida pela Comissão de Redução-em seu parecer n9 
772, de 1985), do Projeto de Lei do Senado n9 55, de 
19!::3, de autori<fdo Senador Jorge Kalume, que de
termina seja a bundeira brasileira hasteada, diaria
mente nas estabelecimentos de (9 e 2? graus, sob 
cântico do Hino NacionaL 

Em discussão a redução ftn_a_I.._{_P:ªusa.) 
NUo havendo quem queira-discuti-la, declaro-a. encer

rad:.t 
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Encerrada a çti~Cl,l.§_~ão, _a r~ª~o fin~l_i_~º~~i~~-~-ª-~~
ddinitivamerlte aprovada, nos termos do art. 352 do Re-
gi_mccno Interno. _ . 

O projeto Vlli à Câmara dos Deput<Jdos. 

Ê u seguinte a redução final aprovada. 

Redação final do Projeto de Lei do &nado n"' 55, 
de 1983, que determina seja a Bandeira Brasileira 
ha:Ste"ada, diariamente, nos estabelecimentos de ]9 e 
2? graus, sob cântico do Hino Nacional. 

O Congresso Nacional d~creta: 
Art. l9 Os ~tabelecimentõs de 19 e 29 graus da rede 

de ensino do P.J.ís ficãm obrigados a hastear, diariamen
tc;·a B;;tndeira Brasileira, sob cântico do,Hino Nacional 
pelore·spedivb cOrpo discente da eniíá<ide educacional. 

Ar L. 2<~ O Poder Executivo regulamentará esta lei no 
praZo de 60 -(sessenta) dias Contados de sua publicação. 

Atl. 39 EStã-leí-enúa em vigõr na dàta de su"a publi
C<.lçào. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em contráriO; 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Item 3: 

Di:>cussão, em turno único, da redução final (ofe
reCida pela Comissão de Red.ação em seu parecer n9 
773, de 1985), do Projeto de Lei do Se_nado n" 251, 
de 1983, de autoria do Senador Fernando tfen_rique 
Cardoso, que autoriza a contagem recíproca para 
aposentadori<l por tempo de serviç-o público e de ati-

- --vidade privada dos professores. 

E~ ·diSC~SSiõ â ~eda.çã.o finái."'(Paüsa.j · · 
_ Nt!_QJ!gy_@_QQ_g t,JÇ!l"! _g_~~irª--c!j~c!!_tí-la__!_<!~la!:Q:_a ~~~r~_ 

radu_.___ _ _ _ _ _ _ 
EncCrrUda a discussão, a redução firial é considerada 

délinitivan1ente aprovada, nos termos do art. 359 do Re
gimento Interno. 

O projeto vai à Càmar~ dos Deputados. 

S '! seguin!e_ a_ ~edação_final aprovad~_:_ _ 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n9 251, 
de 1983, que autoriza a contagem recíproca para apo
sentadoria por tempo de serviço público e de ati v idade 
privada dos professores. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. !9 O art. 5<~ da Lei n{> 6.226, de 14 de julho de 

128i.passa a vigorar com a seguinte redução: 

"Art. 5<~ A aposentadoria por tempo de ser
viço~ _com __ ap~oveita~~-~t<? _ _9-~- e_ontag.e;!"'l_ ~~cíproca, 
·au·tofiztláti-pô-r CSta lei; somente será cOncedida ao 
fUncii:iriáriO púbfiCo teaerãl Oü_ao segiirildOdo Insti
tuto Nacional de Previdência Social (INPS), que 
cOntar ou venha a completar 35 (trinta e cinco) anos 
de serviço, ressalvudas as hipóteses expressamente 
PrCvista·s-n"ú- ConstituiçãO- F'ed-ef"al;-de redução para 
3.Q (trinta) anos de serviço, s.e mulher,juiz ou profes--

. ~--sor c para 25 (vinte e cinco) anos, se professora ou 
ex-combatente." 

- ~- ~ Ã.!-["2'1 Esta lei entru em viSor na data de sua publi
cação, 
- Arl. 3'~ . ~evog~~~~e_ ~s "disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Item 4: 

, .. Discussão~ em turno-_6niCo, do prOjCtO" de-Je:i da 
Ci\mara n<~67, de 1985 (N<~3.139f84, na Cas<~,deori-_ 
gem), que dá denomim.1ção ao Aeroporto do Tiriri
cal, em--São Luís, no Est_ado do Maranhão, tendo 

PARECER FA VORA VEL, sob n9 725, de 1985, 
da Comissão: 

de- TJ:SOSporteS, Çomunicações e Obras Públicas. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
N:lo havendo quem queira discuti-lo, dsclaro-a encer

rada. 
E:-m voúJ.ÇãO. . 
Os Srs. Senadores que o aprovam pennaneçam senta

dos. (P·.tusa.) 
Aprovudo. 
O projeto V<Ü à sanção. 

E o seguinte o projeto aprovado. 
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o. E.~QJETQ~DE LEI DA CÁMARA 
N• 67, de 1985 

(N'~ 3.139/84, na Casa de origem) 

Dâ denominação ao Aeroporto do Tirirical, em 
São Luís, no Estado do Maranhão. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1•1 O Aeroporto de Tirirical, na cidade de São 

Luís, no Eshldo_do Maranhão, passa a den'iminar-se 
"Aeroporto M:.tn .. -chal Cunha Ma~o:hado" 

Art. 2'~ Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cuçii,o. _ . 

Art. 3'! Revogam-se as disposições _em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Passa-se ago
ra <'í i.lprcciação-do requerimento de urgência, lido no Ex
pcdícntc, para o Projeto de Lei do Senado nQ 267, de 
1983. 

Em VQtaçào o requerimento. 
Os "Srs. Senadores que o aprovam queiram pefmanecer 

sentados. (P...1usa.} 

Aprovado. 
A PresidénCiu esclurece ao Plenário que a matéria 

constou da Ordem do Dia da sessão ordinária de ontem, 
quando l"oi uprovadu em primeiro turno._ 

Pas.'!a-se à apreciação da matéria. 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei 
do Senado n9 267, ~de 1983, de autoria ·do Sr. Sena-
dor Itamar Franco, que dispõe sobre a não upli
ca.çi:i.o dus... Regulamentos Disciplinares das Forças 

. Armadas aos casos que especifica, tendo 
J:'AR..ECERES sob os n{>s 442 e 443 de 1984, das 

_Comissõê~:.- de Constituição e Justiça, pela consti
tucionalidà.de_e juridicidade, c no mérito, contrário, 
com voto vencido dos Srs. Senadores Hélio Gueiros 
e Enêas Faria, e 

de Segurança Nacional, contrário. 

Sobre a mesa, substitutivo que será lido pelo Sr. 19-
Se_crctúrio. 

Ê lido o seguinte 

lENDA N• 1 
(De plenário) 

SUBSTITUTIVO 

Ao Projeto de Lei do Senado n" 267, de 1983, que 
dispõe sobre a manirestação de pensamento e opinião 
política ou nlosófica por militar inativo. 

O Congresso Nacional decret<l: 
Ar L. I<~ Respeitados os limites estabelecidos na lei ci~ 

vil, é facultado aos militares inativos, independentemen
te das disposiçõc.-. constantes nos Regulamentos Discípli

_narcs dtls Forças Armadas, livremente opinar sobre as
sunto político, bem como externar pensamento, conceito 
ideolôgit.!o, filosófico ou relativo u matéria pertinente ao· 
intcrêsse público. 

Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se aos 
militare~ agregados para o fim previsto no art. 150, § l'~, 
letra b, da Constituição. 

Art. 2? O direito assegurado nesta lei exclui o pro
nundamento sobre assuntos de natureza militar de carã
ter sigilOso e indcpCnde de filiação político-partidária. 

Art. .39 Esta. lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 4\' São revogadas as disposições em contrário. 

Justificação 

Quando da apresenÚ1çào do Projeto de Lei n"' 267, de 
1983, tivemos por escopo fundamental permitir ao mili
tar ·inalivo pronunciar-se sobre tema político ou de inte
n .. -ssc nacional sem o risco, sempre presente devido à rigi
dez dos regulamentos disciplinares específicos da catego
ria, de s_cr punido administrativamente. 

Entenderam nrto obstante determinados setores ser a 
fórmula original demasiado abrangente ao eximir, por 
completo, os i nativos das disposições constante do Re
gul:.lmCnto Disciplinar das Ft>rças Armadas. Alegou-se, 
contrariamente à opinião da Comissão de Constituição e 
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Justiça, que o art. 93 da Constituição estaria a determi
nar tr.ttumento disciplinar idêntico para todas as catego" 
"rias ffiilitaies. Ademais, julgou-se inoportuno intrOduzir 
alteração substancial na sistemática consagrada pelo es-
tatuto Vigente. - _ - _ --_ 

Os argumentos deduzidos não chegaram de todo a 
conyencer. A proposta visa precipuamente a modificar o 
atual estado do ordenamento por ser o mesmo injusto, 
inconveniente e incompatível com o pres-ente momento 
político. É injusto porque tolhe aos militares inativos um 
direito inerente a toda_ pessoa humana, qual seja o de li
vremente expressar suas idéias,_~ inconv:eniente porque 
acaba 'por limitar o debate político,- no âmbito das 
Forças Armadas, aos estritOs limites da caserna, impOs
sibilitando assim aos membros _d~ classe de divulgar 
idéias e opiniões junto a-o público em geral. Por derradei
ro, é incomp:üível com a atualidade histórica porque ini
be um amplo segmento da_ sociedade de participar do 
processo de formação da opinião pública. 

Quanto à constitucionalidade impõe-se destacar a fun
damental divergência existente entre as Situações funciO
nais contempladas. Se por um lado a atividade militar 
demanda uma estrutura rígida e hierarquizada, p-or ou
tro não se concebe a aplicação dos mesmos preceitos aos 
que jâ abandonaram o exercício da função, Corno bem 
ressaltou um dos mais ilustres parlamentares, versando 
sobre o tema da isonomia legal, "a igualdade verdadeira 
consiste em tratar desigualmente aos desiguais". 

Tem o presente substitu_tiv-ó a finalidade de encontrar 
fórmula alternativa capaz de conciliar os diversos pensa
mentos externados no curso dos debates havidos s_o_bre a 
matéria, expliCita-rido de forma inequívoca a situação dos 
agregados bem como resguardando, em qualquer hipóte
se, o sigilo militar. 

Sala das Sessões,' em 8 de outubro de 1985.- Itamar 
FrlUK':o. 

O SR. PRESID~NTE _(Mãrio Maia) - Solicito do. 
nobre Senador Helvidio Nunes o parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça. 

O SR. HELVIDIO NUNES (PDS- PI. Para emitir 
parecer,)- Sr. Presidente, Srs. Seriidores: 

De iniciativa do Senador Itamar Franco, vem-a exame 
desta Comissão Projeto de Lei do Senado, dispondo 
sobre a não aplicação dos 'Regulamentos Disciplinares 
das Forças Armadas aos casos que especifica. 

Em sua Justificação, afirma o ilustre Parlamentar: 
.. Com o presente projeto, objetivamos eliffiinar prâtic3. 
existente em nossas Forças Armadas, que vem caUsando 
distorções e,, até, inCeritivando abUSos, no respCitante 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 dã Cii:hidiúiiã--ilão--poi::ienl -s-o-rrer reStnÇõe-s~ 
sob pena de converter-se o aposentado ou reformado em 
elemento marginalizado na cbnjuntur'!, da participação 
social. Neste ponto, o militar, talvez por cediço costume 
jã sem razão nos dias atuais, mantém-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. É comum vermos, ainda hoje, a 
aplicação_ de sanções disciplinares a proeminentes fig'uras 
de militares, já afastados do serviço ativo, pelo simples 
fato de, como cidadãos brasileiros, manife.stareln-se 
sobre problemas políticos, ecõriômicos e sOciais, encara~ 
das essas participações como áltii::as ao Poder doniíitan-
te". -- --

A Proposição, constante de dois (2) àrtigos,- iserita da 
aplicação- aos mílitares, postos na ~reserva ou reforma
dos, dos Regulamentos Disciplinares das Forças Arma
das. 

A matéria fOi examinada nas ComiSsões de Consti
tuição e Justiça e de _Segurança Nacional, nas quais obte~ 
ve parecer pela constitucionalidade e juridicidade, mas 
contrãrio ao -ni.êrito, e inOpo-ituno e· inconvCnieritC, reS
pectivamente. 

Apreciado pelo Plenârio, alcançou aprovação em 19 
turno de votação e· agora volta, para exame em 2~ turno, 
com emenda substitutiva também da lavra do ilustre Se
nador Itamar Franco. Estabelece o substitutivo que res-
peitados os limites estabelecidos na Lei, é facultado ãos 
militares inativos, independentemente das disposições 
constantes nos Regulamentos Disciplinares das Forças 

Armadas, opinar sobre assunto político, bem como ex
ternar pensamento, conceito ideológico, filosófico ou re
lativo a matéria pertinente ao interesse Piíblico. 

A emenda, porém, não permite aos militares ina_tivos 
pronundamentos sObre assuntos de nat_ureza militar de 
carâter ~igilos_o (art. 29). 

A Propo~iç~o_Substitutiva concilia os diversos pensa
mentos eXiernados no curso dos debates e explicita a Si
tuaç-ão dos agregadoS, ao teinpo em qUe resguarda o sigi
lo militar; nãO Tere, de outra parte, o art. 57, inciso V, da 
Lei Maior. 

O parecer é pela aprovação do Substitutivo. 
~ . . 

O sR.-PRESIDENTE (Mário Maia)-- Verificãndo
se_ a ausência temporária da maioria dos membros da 
Comissão de Segurança N a~ºnal, esta P~~idênciat n~s 
termos do§ Jr,o, art. 90, do Regimento Interno, designa o 
Sr. Senador Virgilio Távora, substitutivo eventual na re
ferida Comissão. 

Concedo a_ palavra ao nobre Senador Virgilio T~vora 
para emitir o parecer da Comissão de Segurança Nacio
nal. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (PDS -CE. Para emitir 
parecer.)- Sr~Presidente, Srs._Senadores: 

No curso do ano de ·1983 apresentou o nobre Senador 
Itamar Franco -Projeto de Lei "dispondo sobre a n_ão 
aplicação dos Regulamentos DisciPlinares das Forças 
Armadas aos casos que especifica". 

Jus.tifi_cando_ a i[~"fçjatíva_sustentou o ilustre Congres- _ 
sista: 

_~ .. Com o ·presente PiOjeto objetiv<iiUos eliminar 
prãtiCa eXiS-tente- em nossaS Forçã.s Armadas que 
v~m· causando distorções e até incelitivatido abusos 
no tocante à execução de certas normas disciplina
res. 

... -. . . ... ; . ; ~ .......... ' . . -~. ·-· . ' ... . 
- - ê comum vermos, ãinda hoj~. a aplicação de 
sanções discíplinares e proemínentes figuras milita
res, já <~:fastados do_~erviço_~tivo, pelo simple~ fato 
de, , como cidadãos brasileiros, manifestarem-se 
sObJe problemas políticos, econômicos _e sociais, e-n
ca_P,?as essas participações como críticas ã.o poder 
dOminante." 

_9uando d? pril!leiro exame_~a matéria por este órgão 
técnico oPinoú ·a· Relator pela rejeição do Projeto teildo 
em vista a ine<?nyen_iê_nda de isent1u,_ pOr coffipleto, dos 
regubmentoS-disciplinares os inativõs das Forças Arma
das. 

Vem agora a eStá Comissão Substitutivo do próprio 
autor restringindo o campo de inci_dência da iniciatiVa.· 
Ao invés de isentar totalmente os inativos dos regula
mentos militares -prd.ende-se apenas assegurar a esteS "li
vremente opinar sobre assunto político bem como exter
nar perisamentó, conCeito ídeológicO, filosófico áu "relati
vo a matéria pertinente ao interesse público", A faculda
de estende-se ainda aos agregados na conformidade do 
previsto no artigo 150, § }9, letra b, da ConstituiÇão. 

Ressalta o representante de Minas Gerais: 
"Tem o presente substitutivo a finalidade de en

contrar fórmula alternativa capaz de conciliar os di
versos pensamentos externados no curso dos deba
tes havidos sobre a matéria, explicitando de forma 
inequívoca a sítuação dos agregados bem como res
guardando, 'em qualquer hipÓtese~ o sigilo militar." 

- -ACreditamOS qUe-, nOs estritos limites em que se coloca 
agora a questão, nenhum incoveniente apresenta, razão 
pela qual opinamos pelã aprovação do Substitutivo ora 
apreciado. 

O SR. PRESIDENTE (Mârio Maia) - O parec_er da 
Comissão- de Constitu_ição eJu_stiça concluiu pela consti
tu_cionàlidaaeejlffiâlciaãde do substitutivo de Pleoãrio. 
--O:parêCer-âifCOTnlSSão de Segurança Nacional é favo
rável. 

Çompletada a instrução da matéria, passa-se à vo
tação do substitutiVo, que tem ·preferência regimentàl. 
-us~Sinhores_-Senãdores que o aprovam queiram per

manecer ·s-entadoS. (PauSa,)-
Est~ ap-roVado. ----- -- -
AproVado o substitutivo, fica prejudicado o projeto. 
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A matéria vai à Comissão de Redação-a fim de redigir 
o vencido para o turno suplementar. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Sobre a mesa, 
púece-r -dã COriitssão de Redação que serâ lido pelo Sr. 
J9-Secretário. 

E lido o seguinte 

I'ARECER 
N• 828, de 1985 

Da Comissão de Redaçilo 

Redação do vencido, para o turno suplementar do 
substitutivO ao Projeto de Lei do Senado n9 267, de 
1983. 

Relator: Senador Nivatdo Machado 

A Comissão apresenta a redação do vencido, para o 
turno suplementar do substitutivo ao Projeto d_e Lei do 
Senado n9 267, de 1983, que dispõe sobre a manifestação 
de pensamento e opinião poHtica ou filosófica por mili
tar inati;,.o. 

Sala das Comissões, em 8 de outubro de 1985.- Oc
"tãviô CardOSO, Pri:sidente - Nivilldo Machado, Relator 
- Martins Filho. 

ANEXO AO PARECER No 828, DE 1985 

Redação do vencido, para o tumo suplementar do 
súbstitutivo aO Projeto de Lei do Senado n'~ 267, de 1983, 
que-'dfspõe sobre a manifestação, por militar lnativo, de 
pensamento e opinião políticos ou filosóficos. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I<:> Respeitados os limites estabelecidos na lei ci
vil. é facultado ao militar ínativo, independentemente 
das disposições _constantes dos Regulamentos Discipli
nares das Forças Armadas, opinar livremente sobre as
sunto político, e externar pensamento e conceito ideoló
gico, fílosófico ou r-dativo- à matéria perUnente ao inte
resse público, 

Parágrafo unico. A faculdade assegurada neste arti
go não se aplica aos assuntos de natureza militar de carâ
tcr sigiloso e indepen_de de ~liação político-partidária. 

Art. 29 O disposlO nesta lei aplica-se ao m·ilitar 
. ag.regadQ .. a que se refere a alínea b do§ 19 do art. 150 da 
Constituição Federal, 

Art. 3'1 Es~a_leí entra em vigor na çiata de sua publi
cação. 

Ar~·- 4: , Revogam-_~e __ a~ disposições em contrãrio, 

O SR. PRESIDENTE (Mãrio Maia)- Estando a ma
téria em regime de urgência,_passa-se ime_d_iatamente à 
sua apreciaçãu, em turno suplementar. -

Em discussão o substitutivo, em turno suplementar. 
(PauSa,) 

Não- havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

-Er:~cerrada a discussão, se~_ emendas, o substitutivo é 
co-rlsiderado definitivamente adotado, sem votação, nos 
termos do art. _3{8 do Regimento Interno: 

A matéria vai à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Mãrio Maia) - Esgotada a 
matêria constante da Ordem do Dia. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carnei
ro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (RJ. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Uma verdadeira- reforma tribUtária exige, em--primeiro 
lugar, a devolução ao Congresso da competêrlcia da ini
ciativa financeira e o exame, pelo poder Legislativo, de 
todas as matérias relativas à criação ou majoração dos 
tributos. A preocupação seguinte conSistirá na coilside
ração primordial da capacidade do contribuinte, bem 
mais importante-do que as chamadas necessidades do 
Tesouro. 

Um ponto digno de consideração, nesse terreno, con
siste na integral proibição de qualquer aumento tribu-, 

- fúriO nci e-xerCíCiCf'enf curs·o',~eliminado o subterfúgio do 
decfetO~Iei, seiiâO-igl.falmente- relevante a justa distri
buição do produto tributário enlre as três esferaS admi-
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nistrativas cOntempladás,- segundo suas necessidades, a 
União. os E~tados e os Municípios. -

Hâ mais de quarenta anos lutam os municipalistas 
para obter uma repartiÇão da renda tributária que propi
cie aos quatro mil, cento e quatorze municípiOs brasilei
ros os recursos necessários para o atendimento às neces
sidades e aspirações dos seus habitantes, principalmente 
para o atendimento imediato das necessidades bâsica,s d~ 
saúde, educação e lazer. Aos Estados caberia, em função 
de tal reforma, o atendimento· aoS serviços de coorde
nação, segurança, abastecimento, justiça e ensino mêdio, 
cabendo ao Governo Federal as missões da segurança 
nacional e do desenvolvimento dos transportes, comuni-
cações e energia. _ 

Mas essa reforma depende, em primeiro lUgar, de uma 
Assemblêia Constituinte, que fixe, na--carta, as normas 
gerais. de Direito Fina-nceiro, que servirão de base à legis~ 
lação ordinária configuradora do sistema tributârío na~ 
cional. 

E será necessária, para a reorganizaÇão financeira do 
País, ademais, seja proibida a tributação em çascata, que 
alimenta a -inflação, ferírido-o princípio tradíc10iiál que-
proíbe a bitributação. _ __ _ 

Não se pode esquecer a reformulação da Lei n~' 6."8_3_Q, 
de 1980", _ que dispõe sobre as execuções fiscais, 
diminuindo~se os excessivos privilégios da Fazenda 
Públic~. _ 

Que- essa reforma contribua para uma justa distri~ 
buição da carga tributária, simplificando as exigências 
fiscais, ~fim de que possam cumpri-las todos os contri~ 
buintes. 1 

Era o que nos cumpiia dizer, nesta oportunidâcfe, Sr. 
Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) -Nada mai~ 
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessã_o, desig~ 
nando para a sessão ordinâri_~ de :3.manhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turnO único, do Requerimento_ n" 373; de 
1985. de autoria do Senador Lo.urival B_apti$ta ç out'!:()$ 
Senhores Senadores, solicitando a transcriÇão, nos Anais 
do Senado Federal, do discurso pronunciado pelo Presi
dente José Sarney, na abertura da Quadragésima As
sembléia Geral da Organização das Nações Unidast na 
Sede_ da ONU, em New York._ . 

Discussão, em turno único, do Projet9 de Lei da_ Câ
mara n9 39, de 1985 {n'i' 4.307/$_4, _na casa de ~rigem), 
que denomina "Presidente Juscelino Kubitscheck" a Eª-~ 
cola Agrotécnica Federal de Bent.o .Goilçalves, no Rio 
Grande do Sul, tendo 

PARECER FAVORAVEL, sob no 787, de 1985, da 
Comissão: 

- de Educaçio e Cultura. 

3 

DiscusSão; em tUi'l':i<lYniCQ.-do Projeto 4e Lei da. Ç~
mara n" 97, de 1985 (n~' 1.698/83, na Casa de origem), 
que dispõe sobre a validação dos Curses Superiores não 
reconhecidos, tendo 

PARECERES_ FAVORAVEIS, sob n'i's 783 e 784, de 
1985, das Comissões: ---- -
-de Constituição e Justiça; e 
- de Educação e Cultura. 

4 

Discussão, em turno único, Q.o Projeto de.Resol1,1ção 
n" III, de 1985 (apresentado pela Comissão de Econ:õ: 
mia como· conclusão de seu Parecer n.,. 788, de 1985), que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Muniz Freire (ES) a 
elevar em CrS 30.769.788 (trinta milhõej>t_ setece_ntos e 
sessenta e nove mil, setecentos e oitenta e oito c.ruze_irQs) 

. o montante de sua divida cons_olidada, tendo 

I;>IÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SeçãoJI) 

PARECERES, sob n9s_789 e 790, de 1985, das Comis
S:õe_s: 

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

-de Municípios, favorável. 

5 

DisCussão, em turnÕ úri.ico~ do Projét~ de ~esolução 
n_.,. __ l]_2. d_e 1985 (apresentado pela Comissão de E:-çono
mia com,o conclusão de seu Parecer n9 791, de 1985), que 
autoriza' a Prefeitura Municipal de Aparecida do Ta boa~ 
do (MS), a elevar em CrS 151.058.702 (cento e-CinqUenta 
e um milhões, cinqlíenta e oito mil, setecentos e dois cru
zeir"osCQTnOntante-de -sua dívida- coiisolidada, tendo 

PARECER-ES, sob n"s 792 e 793, de 1985, das comis-
sões: -- -~ --

-~ d~ _ÇoustituiçÜÕ -e-JUstiça, pela constiúldOilalidade e 
ftii-ldi_cidadé: e -

_-de ~llnkípios, favorável., 

6 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
n'i' _ _l\4, de 1985 (apresentado pela Comissão de Econo
mia como conclusão de seu Parecer n9 797, de 1985), que 
autoriza a Prefeitua Municipal de Rondonópolis (MT), a 
elevar em Cr$ 7.518.456.912 (sete bilhões, quinhentos e 
dezoito milhões, quatrocentos e cinqUenta e seis mi1, no
vecentos. e doze cruzeiros), o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n9s 798 e 799, de 1985, das Comis
sões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridiçidade: e ' 

-de Municípios, favorável. 

7 

Qisçussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Se
nado n~' 3\, de 1 985._de autoria do Senador Jaison Barre
fõ, -q-i.if:f:Stà-berece TiOrma-s -para vôo por instrumentos e 
dá outras providências, tendo 

PARECERES; SOB N•s 497 e 498, de !985 d)lS Co
missões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucion_aliôade e 
juridicidade; _e _ _ 

-de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, fa
vorável. 

8 

MA TERIA A SER DECLARADA PREJU.DICADA 

Projeto de Lei da Câmara n" 88, de 1984 (nY S"53f79,_'na• 
CaSa "de origem), qi.le dispõe sobre o recolhimento de 
conftibuições pit!videnciárias· e altera o inciso II, do art. 
79;da Lei n9 3,807, de 26 de agosto de 1960- Lei Orgâ~ 
nica da Previpência Social, com a redação dada pelo art. 
{9 da Lei n" 5.890, de S de junho de 1973. 

o sR:-PRiSnlENTJi (~(~ri~' l0;i~) -; Ésú:.~~c~ra-
da a sessão. 

(Levanta-se a sessão -às 18 horas e 59 _minutos.) 

DISCURSO f!WNUNOADQ !'ELO SR. RO
lJ.fll.TO. C_,4MPOSNA SESB_Ã_G __ DE 0.2-J.Qc§5 E 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, 

- ~-SERIA PUBLICADO PQSTERIORME:NTE. 

O SR. ROBERTo CAMPOS (PDS - MT: Pronun
cia o·seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado-
res: 

A Novs Política Econômica 

O rito de alternância faz com que o PDS, por muito 
tempo bigorna, passe a exercer o papel de martelO. A 
crítica econômica vinha atê agora dificultada: _ 

-pela heterogeneidade da equipe governamental, di
vidida entr~; monetaristas e estruturalistas; 

- pelil inexistência de linhas~; diretrizes que pudessem 
ser caractedzadas cq_mo um programa de governo. 

Temos agora uma equipe econômica hom_o_g~-º-~'ª-· Qs_ 
economistas de esquerda estão n_o pode~. A opção_ políti
ca se traduz por um retornoao "populismo", ou àquilo 
que alguns chamariam de "goulartismo _ sofis_ticado". O 
Govern_Q_ ~em de t_!J.do, desde burgueses populistas até 
PhDs i_nstrumentados. fãrafrase~ndo a qUeixa do_Minis-
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tro Antonio Carlos Magalhães de que há esqu!rdistas 
demais no Governo, eu diria que há esquerdistas dc:inais 
no- comando ecOnómico. Infelizmente, não são da varie-
dade ch.inesa porqUe estes apreilderam as vantagens do 
_capitali~~o e da interdependência tecnológica. 

Surgiram afinal alguns documentos que buscam, tra:
duzir programas-de governo: as notas sobre o I PND da 
Nova RepúbliCa, o discurso do Ministro Sayad na Cã
rrlâr;i dó_S. DeJiUJ~õS e a proposta orçamentária para 
1986. Nenhum desses documentos é boa literatura, mas 
todos-merecem an-álise. 

Estamos- ã:irida -longe de uma politica econônliCi 
ahrangé1le, ou sequer coerente. Isso exigiria a formu
l;tç_ão cgoçdenada de várias políticas: a monetária, a fls.. 
C_ã_l, a S:f~I~_tiiã.rea cambial. Qual, por exemplo, serâa paU-

-: t_i~ caml:>_ial_? _pesvalorização s_egundo a plena correção
mOnetária âas ORTN's, ou com desconto da inflação ex~ 

-terna? Será o reajustamento salarial equivalente ao 
INPC mais produtividade, ou admite-se aumento dos saE 
lário~_reais e reposiçãO salarial? Serâ a política monetária 
o pivot da política econômicã, ou será ela meramente 
passiva e acomodatícia às Pressões do lado real da eco
nom~a? Basear~sC:.á a -política fiscal no corte severo de_ 
gastoS~ na elevação dos impostos ou numa mistura de 
ambos, e em que proporção? 

Lidos e relidos os-documentos, ressaltam duas concluw 
sões prelimiriares: 

-O PMDB deve pedir desculpas ao Ministro Delfim 
Netto pelos insultos que lhe assacou e; até mesmo pagar
lhe "copyright". Pois a retórica c as idéias que expecto-_ 
ram o.s economistas do PMDB não são originais. São 
versões menos espirituosas do que dizia o Ministro Dei~ 
fim en:t Agosto/Setembro de 1979, quando substituiu o 
Minist'ro Simonsen. 

- A -sociedade deve se impregnar de tolerância face 
aos jovens estruturalistas, e talvez mesmo absolvê-los de 
antemão pelo muito que errarão; .. Perdoai-lhes, Senhor, 
põrqUé nãõ ·sabem o que fazem". 

Enumeremos as razões pelas quais o Ministrp Delfim 
tem o direito de se considerar plagiado e habilitado a 
cobrar "copyright" do PMDB. 

Disse Delfim em 1979:- "O Brasil não pode parar de 
crescer". E conseguiu 7,2% em 1980. Só que não durou. 

Dlt a: jovem:guarda- de hoje: -:"O Brasirftão abre 
fuüo_do ciesclii:le'nto de 5% este ano, e 6% nos anos subse
~Hentes". 
. Dizia Delfim em 1979:- ··t preciso controlar as ta
xi\$ d(! juros;-e se necessário tabelii.-las, para abrir espaço 
aos invt..'Slimentos do setor privado". 

DiLa jovem-guarda:- "t: preci"~<;nedução autónoma 
dos juros reais, condição sine que non de crescimento". 

Em 1979, Delfim substituiu o regime de liberdade vi
giada por um regime mais severo de controle de preços. 

Em t 985, declara-se que o controle de preços será mais 
ab"i'ã.rigeftté~-e---vrgoTôsameilte aplicado, como instrumen
to de .C.9_ntenção de_ pressões inflacionárias. 

Em 1979, Delfim negava qualquer necessidade ou in
tenção de _recorrer ao FMI,_ temeroso das receitas recessiw 
vas----:desse_ orgariismo. 

Em 1985, a Jiriguagem é- tim pouco diferente:-""""";". "En
durecer <;Q_m_ Q_EMI", p_9rqu_e as receítas dessa organi
zação -que na prãtica sempre deScumprimos- provo
cariam recessãO inaceitável. 

Em_1980, Delfim impôS um teta à correção monetária, 
a fim de bitolar as expectativas dos agentes econômicos. 

_Em 1985, inventa--se o conceito de inflação inerciai, 
s-ugerÚÍdo-se que o défiCit- públicO I-esÚlta exClusivamente 
d_a __ ç_orr_ec-ªo monetária da_ divida, patente inverdade de 
vez que os encar_gos relacionados com a dívida externa C 
in_terna_ não atingiram, no primeiro semestre deste ano, 
sequer metade_do déficit de caixa. (Não é claro qual ore
médio planejado, recomendando alguns uma desinde
xação par-cial, outros uma desindexação total, alguns um 
confísco tribu.târio). 

Não faltou 'Sequer a ênfase sobre oSo~fat. Delfim se 
prop!)nl}_a_ a ·~bo_t!I_ feijão na penela do povo". E pa:ra 
isso expandia o crédito à agricultura, buscando resolver 
o problema pelo lado da oferta. 
_A resposta de hoje a esse urgente problema é o PAP 
(Pbno de Alimentação Popubr). que tenta resolver o 
problema pelo fã.do dOS-subsídios. Busca~se também am-
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pliar o crêdito agrícola, não sendo claro_ como se espera 
incentivar o produtor, pois permanece o controle de 
preços e há restrições à comercialízação, acompanhadas 
de importações episódicas. 

O Sr. Cid Sampaio- V. Ex• me concede um aparte? 

O SR. ROBERTO CAMPOS- Com muito prazer. 

O Sr. Cid Sampaio - Ilustre Senador Roberto Cam-
pos. eu queria salientar que V. Ex• vem ciür.rido frases de 
Delfim Netto em diferentes épocas. Dificilmente no Bra
sil alguém pode dizer alguma coisa que Delfim não tenha 
dito. V. Ex• referiu-se ao Pi:Onunciamento do ex
Ministro. admitindo a necessidade de controlar taxas_de 
juros para que crescesse o investinientO no setor piivãdo. 
Recordo-me, assim que cheguei no Senado ouvi _que o 
Ministro Delfim -defendia para combater a inflação ore
médio da elevação das taxas de juros. Portanto, as afir
mações qu~ V. Ex• faz, relativas à repetição de fatos eco
nômicos que ocorre"ram durante esse período, dos pro
nunciamentos do ex-Ministro Delfim Netto e dos atua:is 
"responsáveis pela direção financeira; forçoSamente, ha
verão de coincidir, porque o ex-Ministro Delfim, duran
te o longo período em que exerceu o controle das fi
nanças brasileiras, ele tomou posições as mai~ díspares:, 
defendeu o cresciniento econômico como necessáriO à 
sobrevivência política do Brasil e, ao mesmo tempo, em 
outras ocasiões, provocou recessão e tomou medidas 
como as que V. Ex• se refere agora -as do passado e as 
de hoje- em condições que não eram as mesmas, mes
mo no período do ex-Ministro. Em 1979, como V. Ex• 
fala, o problema do débito interno era bem menos ex
pressivo do que é hoje. Eritão, as medidas têm que diferir 
umas das outras. Defender, quando praticamente o Go
verno havia lançado mão da emissão de papéis para su
prir ... 

O SR. ROBERTO CAMPOS~ O problema é que 
não diferem. 

O Sr. Od Sampaio- ... eles diferem .. ~ por isso quan
do V. Ex• faz o paralelo entre o que se diz hoje e o que se 
dizia ontem, V. Ex• determina e especifica as Condições 
vigentes, ou existentes na époCa~ Então, alguma coisa 
que era recomendável hoje ou era recomendável ontem, 
pode ser recomendável hoje e não teria sido recomendá
vel no espaço intermediário entre anteontem e hoje. Por
tanto, isso é o que eu queria chamar a atenção de V. Ex•, 
para esse paralelo que V. Ex• faz, achando que realmente 
deve ser cobrado do Ministro Delfim Netto os direitos 
autorais das afirmações. D.ificilmente, V. Ex• encontrará 
alguém que possa dizer alguma coisa que o Ministro 
Delfim Netto não tenha dito. 

O SR. ROBERTO CAMPOS - Nobre Senador, o 
Ministro Delfim Netto é um homem de grande imagi
nação. Na realidade, hã várias- rases-da carreira brilhante 
de Delfim ~etto. A minha surpresa não é que alguém o 
cite e que muitos o imitem. A rriinha surpresa ~ que o 
PMDB. que o malsinava e o castigava, seja precisamente 
o partido que agora o imita, e o imita na-sua fase pior; 
não imita o Delfim da fase de prosperidade e, não imita 
o Delfim da fase de austeridade. Imita o Delfim da fase 
onírica. Voltando ao assunto: Para estimular a pecuária, 
o governo "estatiza" o protesto ao recomendar o boycott 
da carne. (0 protesto era unia das poucas coisas não es
tatizadas ... ). 

Dessa ligeira excursão pela História, reSUlta que os 
nossos estruturalistas respeitam demasiadamente a Key
nes. Escreveu Lord Keynes, na "Teoria Geral", que "os 
homens de ação, que se julgam livres de qualquer in
fluência intelectual, são em geral escravos de um econo
mista defunto". 

A originalidade dos economistas ~·progressistas" do 
PMDB é que não são escravos de um economista defun
to e sim de um economista Vívo. Este, aliás, jã reformu
lou suas doutrinas e passou a acreditar que o estrutura
lismo é apenas o '"'Keynesianís-mo dos pobres". 

Francamente, o Brasil merecia melhor sina do quere
petir os erros de um qUinqüênio atrás ... 

A parte a falta de originalidade no erro, assalta-nos a 
dúvida se a nova equipe não está se guian~ôo pelo princí-
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pio Talmúdico: "Quando a gente não sabe para onde 
v:.ú,_.lodos os_ caminhos levam lá". 

A análise não é encorajadora. Consideremos os se
go_intes tópicos: endividamente externo, taxa de juros e 
livre iniciativa. 

Endividamento externo 

Temos aqui um festival de contradições. A nova equi
pe pan.'Ce ter evoluído da tese da moratória unilateral 
p<.tr<t <l tese de capitalização de juros e, mais recentemen
te, do '"dinheiro povq", A tese_da moratória perdeu seus 
atrativos à medida que o PMDB se aproximava do po
der. t: que as conseqUências passaram a ser medidas mais 
cu_i9adosam_ent~. O n0~_9 ~!lcargo anual de juros~ da or
dem de 10 bil~ões dedólares,-e as linhas de crédito inter
bancário, som::~das às linhas comerci::~is, totalizam 16 bi
lhões de dólares. Estes obviamente se tornariam indis
poníveis n<l hipótese de moratória unilateraL O Brasirte
ri<l que impoi'Lar à vist<J e exportar a prazo, o que nos le
varia a l!m .rápido esgotamento d~ reservas. Em suma, 

----Seri<l uma mágica besta ... 
As duas outras teses- capitalização de juros e dinhei

ro novo - significariam ambas aumento d"e endividã
mcnto. É surpreendente que essas idéias sejam sequer 
examinadas,_ pois um dos "slogans" preferidos do 
PMDB era que o endividamentõ externo cria dependên
cia e vulnerabilidade. Antes, o endividamente era exces
sivo. Agora, dinheiro novo é bom. 

-A tese da cupitafizaç~o parece ter Sído abandonada. 
Sob o aspecto prático, exigiria não só disposição dos 
bancos para fazê-lo, como alteração dos regulamentos 
contábds americ::~nos e praxes japonesas que equiparam 
oS juros capítalizados a débitos duvidosos. 

O grave é que há em tudo um franco escapismo: -
nóSso problema atual não é o de escassez de divisas para 
trunsferir, de vez que conseguimos adequados saldos de 
cxport<.tção, graças ao "setor voluntário", Le., o setof 
priv:1do d<J economia (em contraponto ao setor .. coerci
tivo", i-e., o setor público da economia). O problema é o 
descontrole fimmceiro d<Js empresas públicas, que obriga 
o-Tesouro a honrar seus avais. Em outras palavras, é a 
insuficiência da poupança interna·do setor coercitivo. E 
para isso os três remédios óbvios são: (a)- cortes drásti
cos nas despesas dessas empresas; (b)- conversão, ·na 
medida do possível, da dívida externa em participações 
acion{lrias; (c) - desestatização, a fim de gerar receit<is 
para o governo e prevenir, no futuro, o surgimento de 
novos focos deficitários. ' 

Não parece também haver, nos economistas do 
PMDB, idéia clara sobre o significado da terceira so
lução: .. o dinheiro novo". Não faria sentido endividar
nos pura aumentar reservas, nem os bancos credores es
tariam nisso interessados. A alternativa seria monetizar 
o dinheiro novo, o que implicaria em expansão mone
tária da qual resultaria maior demanda de importações. 
Isso absorveria re_cursos em cruzeiros para fazer o qUe o 
Tesouro está agora fazendo mediante emissões mone
tárias ou venda de títulos. Não se resolveria, eiltretanio, 
o problema fundamental que é a insuficiente pOupança 
das estatais deficí(áriãs. De outro lado, o aumento das 
ini-p-Ort<iÇões- -se chocaria contra nosso arraigado -prote
ciQnisnw. de que são exemplos a reserva de mercado, a 
protcçào ao sírriílar nacional e artimanhas queijandãs. 
ce-rtamente, poderíamos importar alimentos, o que auxi
liaria no combate à inflação, mas desestimularia a pro
dução ·local. A desaleceração das desvalorizaçõs cam
biais, implícitas na ·absorção de dinheiro novo, dificulta
ria, ã seu turno, as exportações, tão necessárias para ocu
par a capacidade de nossas indústrias superdimensiona
das. 

O Sr. Cid Salnpaio- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ROBERTO CAMPOS __ -::-- Pois não. 

O Sr. tid Sampaio- Ilustre Senador Roberto Cam
pos, fazendo jUstiça à-Clareza da sua exposíção e ã luci
dez da sua inteligência, quero salientar que V. Ex' sere
fere às estatais brasileiras. sabia, por acaso, V. Ex• que já 
estãó corripr:tdas e estocadas, em depósitos brasileiros as 
linhas de transmissão cjue deverão aproveitar a energia 
produzida na Usina de Xingó, previstas para execução 
daqui a lO anos? Sabia V. Ex' que as máquinas estão 

·compradus'? Sabia V. Ex' que as máquinas da Usina·de 
Ba_UJinu e <J. de ltaparica foram compradas com 8 anos de 
anteCedência, não foram montadas ainda nenhuma nem 
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outra? E nós estamos pagando armazenagem, juros, des
ses recursos? Então, ilustre Senador, os dispêndios das 
estútais pre~endem-se a obrigações assuniidas completa
mente fora·ae tempo. ~fácil agora, quando nós encon
tramos ou quando o atual governo herdou, primt;iro, o 
endividamento externo enorme, V. Ex• falar na dificul
dade ou no pouco indicado que seria a solução de dinhei
ro novo- não restã a menor dúvida aumentaria o indi
vidamento. Todavia o interesse do governo em resgatar 
os juros vencidos sem o que tanto faria unilateralmente 
dizer que não pagaria, como deixar de pagar, o que pro
voC<lri<l reações e_ restrições. -,Portanto, essas medidas, 
que hoje surgem como medidas às vezes de emergência, 
decorrem de uma situação de fato criada. V. Ex• se refe
riu ao período onírico, mas eu não diría só ao período 
onírico, porque muita cOisa não foi só sonho, se fez, no 
Brasil, investimentos sem preVisão de retorno, um mun
i:lo enorme de recursos foram trazidos para este País de 
aplicação duvidosa. Portanto, evidentemente honrares
ses compromissos, manter em dia as obrigações de um 
débito externo a cujo montante V. Ex• jã se rc;:feriu, effi 
um País, cuja situação social V. Ex• conhece, onde uma 
recessão fechou uma quantidade enorme de fábricas e 
criou um exército de desempregados, evidentemente, se
riu esperur milagres. E também fala V. Ex• de repetição 
de solUções. Os problemas económicos, V. Ex' sabe mui
to bem, as alternativas não são tantas. Há de se procu
rar, realmente, a oportunidade de adotá-las. É evidente 
que hoje em dia se torna possívd que seja necessãrio 
ado ta r medidas que em épocas pretéritas também foram 
adotadas pelo Ministro Delfim Netto, isso não implica 
em falta de imaginaÇão ou em desordem ou falta de pre
visão, implica no fato de estarmos diante de uma si
tuação criada pOr um desgoverno que levou o endivida
mento iilteÚJÓ e -externo a níveis que V. Ex• conhece. ~ 
fácil, realmente- V. Ex• fala _em criticar- desestatizar 
as estatais·mas como vender as estatais? Como encontrar 
quem queira adquirir as estatais; subscrever as suas: 
ações e dar a.o_B(asil recursos a nível de lhe permitir res
gatar suas obrígações externas? Essa é uma alternativa 
que a meu ver, ilustre Senador Roberto Campos, não 
chegará lá. O que precisaríamos vender? Se o Brasil real
mente alienasse ou continuasse a alienar suas reservas 
minerais como alienou- V. Ex' conhece que alienamos 
por quase nada as nossas reservas de bauxita do Estado 
do Maranhão, V. Ex• sabe que o manganês que-existia 
no Estado do Amapá já não existe mais; também foi alie
nado. Quais foram os recursos que entraram no Brasil? 
Que vulto de recursos periniiiram ou justificaram esta 
alienação'! Agora, ilustre Senador Roberto Campos, 
realmente o País se en_contra numa grande dificuldade 
para sanar tocjos os erros que foram cometidos. E, evi
dentemente, não são fáceis de sanar, V. Ex' sabe muito 
bem_ Muito obrigado pelo aparte. 

O Sr. Virgílio Távora- Eminente Senador Roberto 
Campos, quando possfvel um apai-te. ~- __ 

O SR. ROBERTO CAMPOS- Com mui1o f!ráZer. 

O Sr. Virgilio Távora: - Eminente SenadofRoberto 
Ctmpos, causa até surpresa a argumentação toda que a 
nobre situ~ão apresenta para justificativa de está quei
mando aquilo que adorou e adorando aquilo que quei
mou. Em 5 ou 10 meses nã_o muda uma situação econó
mica de fond em comble, de maneira que aquilo que não 
se podia aplicar àquela época, já s_e possa aplicar aqui. 
Fala-se em compras_ antec_ipadas de equipamentos. Oxa
lá que o problema só fosse a compra antecipada das má
quinas de Xingó, de Itaparica, de Balbina. O que hã é 
que estú sendo seguido, até que mudem, bem entendido 
a polílicu monetarista que foi traçada pelo Ministro Dei~ 
fim N17~to, '!-nteriorrnente ao atu::~l Governo José Sarney. 
Isto. não há menor dúvida, ainda mais aqueles que ante~ 
de Jaz_er parte da atual estrutura administrativa do País, 
aqueles assessores do Ministro dll; Fazenda, isto que é 
bom ticar dito, que defendiam publicamente, em artigo 
até às vésperas de ussumirem soluções bem diferentes d~ 
~ue hoje estão -sendo~ adotadas, é que estão renegando 
JUstamente o que afirmaram. Aqueles que criticaram que 
tudo isso que está sendo feito hoje está errado, é que O 
estào praticando. Vamos deixar issú bem claro! Para isso 
é que há contestação: est'ilci ou não estão? Estão! 
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O SR. ROBERTO CAMPOS - ConcoÍ'do plena- os bancos, seu objetivo de baixar os juros das ORTNs. 
mente com o que disse meu- nobre colega Senador Como o mercado não tem notícia de nenhuma ação an-
Virgílio Távora. . tinOacionária eficaz, as taxas prefixadas no mercado pri-

Quanto àS observações çio Senador Cid Sampaio, a vado dispararam para 280 a 300% ao a:no. Destarte, 
quem muito respeito, gostaria de ponderar-lhe't}ue ainda barateou-se artificialmente o custo do dinheiro para o 
ontem, na Comissã_o de Fiscali4ação, esse problema foi governo e subiram as taxas das operações prefixadas, re-
levantado e ouvimos o Ministro Aurelil;!.JJO Chaves d~- fletindo a falta de confiança no mercado na capacidade 
fender as gestões passadas ao dizer que a antecipação era do governo de controlar a inflação. 
uma antecipação de encomendas, simplesmente devido__ Sem a redução dos déficits públicos, necessária para a 
ao longo prazo de fabricação- desses produtos, como reversão das expectativas inflacionárias, continuaremos 
grandes geradores. E também a necessidade de se impor-- no reino dos artifícios. Vender-se-ão apenas títulos de 
tar p~cvi?m~nte p~rtes e componentes, que depois ser.iam curto prazo, e mesmo em relação a estes, como jâ estã 
pela mdustna nacional trabalhados para for~ ar conJu~-- _ _aconl~endo~_o_Bapco Central tem que assumir COIJlpro-
tos. - ' -~----:=~.~=-misso de recompra, em condiçõe-s pré-estabelecidas. Do 

quanto ao probl~a de exaust_ão_de.r~ervas minera~s- lado cambial os exportadores não terão interesse em 
devido a grandes proJetas, eu me penmtma ter uma op1-

1 
, 'h d t t d - b' 

nião discordante: a grande lição do reino mineral é que ace erar o tec ame':to. os con ra os e cam to, o que 
em se explorando, há. E 0 melhor meio de'se cubar uma pode levar a uma rap1da corrosão das reservas. 
reserva num país, é exatamente criar uma· demanda parã o Sr. Alberto Silva- Permite v. Ext. um aparte? 
seus produtos, através de exportações. 

O manganês, de Amapá, ainda não está exaurido, mas 
se tivesse sido exaurido já sabemos que existem em Cara
jás reservas ainda maiores do que as do Amapá, e exis:: __ 
tem também reservas em Corumbá. Fl:1lou-st;: na __ exaus
tão da ieserva de Minas Gerais e surgiu o Amapã. Fala
se, agora, na exaustão das reservas de Amapá, e ex-iStem 
reservas em Carajás e reservas ainda i"naprOVeil.adas em -
Corumbá. Mas o Brasil é apenas um País arranhado geo-. 
logicamente, não é úm País exPlorado geologicamente.: 
Tenho a certeza de que se nos lançarmos dinamicamente 
no comércio mundial descobriremos ainda muita coi!;a 
por fazer e muita reserva· a utilizai' no-Brasil. 

Parece estranho també_m_ a idéia de que, no Maranhão, 
, a exportaçà_os_ da bauxita tenha sido algo negativo. A __ _ 
bauxita vem do Trombetas, é processada em São Luíz, 
no Maranhão; em vez de exportar a bauxita príniária, es
tamos exportundo a alumina e vamos exportar alumínio; 
quer dizer, houve realmente um valor agregado muito 
maior do que simplesmente se tivéssemos exportado as 
reservas de bauxita. Elas s_ão abundantíssimas, não há 
receio de que elas se exauram. 

Continuando a minh_a disquisição eu diria o seguinte: 
Entretanto, ·a inl)istência sobre o dinheiro novo 

ameuça tornar-se uma "profecia auto-realizável". Há si
nais de enfraquecimento do comércio mundial. E o a que· 
cimento influcionáriõ -interno, aliado a uma polftica -de 
juros irrealista, se encarregarão de ressuscitar - e o 
PMOB será por isso responsável- o problema que já 
considerávamos superado, -da penúria cambial. Minha 
previsão- mais que uma previsão, minha profecia- é
que a nova política comprometerá o ajuste externo, tão 
penosamente alcançado, sem melhorar o ajuste interno •... 
tão ~tensamente d~ãdo. - - - --- ~ 

E persiste nossa básica incoerência. Queremos capital 
de aluguel e rejeitamos capital de risco. Ê o que está su
cedendo em toda a área da alta tecnologia, precisamente 
a mais capaz de atrair investimentos. Parece que a tarefa 
desse dispendioso e inútil Min.istét:io da Ciência e Tecnç:_ 
logia - que Tancredo Neves criou numa hora de dis
tração, porque começ·ou dizendo que .. é proibido gas
tar" e começou gastando pela criação de Ministérlo"s- é 
precisamente excitar um· pseudonaCionalismo doentio, 
para inviabilizar o ingresso de-CapitaiS-de rTsCO. 

A política de juros 

Que dizer agora da política dcduros?.Otivind6 os i::co
noniistas do PMDB tenho a impressão, às vezes, que o 
problema do crescimento econômico é uma questão-áe 
"ovemight barato". Também aqui o esc.a"pismO é viSfvel. 
A causa da alta da taxa de juros é o déficit Público. E de
pois darei dados para indicar-que longe de cercear o défi
cit o programa orçamentário do PMOB o agrava. (Fala
se, aliás, em "taxa de juros", guando existe uma híerar
quia de taxas, algumas negativas e outras fortemente 
subvencionadas). O esforço para reduzir juros deveria 
começar por um esforço de cortar gastos. Em vez disso, 
admitidas as hipóteses de inflação e crescimentO explici
tadas na proposta orçamentária, (InflaçãQ final, 140o/o, e 
média, 165%), projeta-se para 1986 um aumento, em ter
mos reais, de 13,5% nas despesas correntes de 19,8% nas 
de investimento. 

Ao invés de atacar o problema onde ele deve ser ataca
do, o governo sinalizou, através de entendimentos com 

áS:R. -PRESIDENTE (José Fragelli)- Nobre Sena
dor, peco que conclua o seu discurso, pois o tempo de V. 
Ex• já se esgotou. 

O Sr. Virgílio Távora- Eminente Presidente, pela Li
deranÇa, o tempo é pedido para o Senador Roberto 
Campos. S. Ex~ estava falando no tempo que lhe era des
tinado. Agora, S. Ex• falará pela Liderança. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- V. Ex• pode 
continuar, então, com o tempo cedido pela Liderança do 
PDS. 

O SR. ROBERTO CAMPOS- Contínuo,_Sr. Presi
dertte ~ S!:_!. S_ena~res 

Em matéria de corte d--;; gastos, a Nova República nos 
obriga a assistir a uffiã tragi-comédia. O Presidente Sar
ney esposou a tese do Ministro Sayad de que ·~:nã9 há 
mais nada a _cortar". Isso levou o Ministro Dornelles a 
demitir:se, pois a política monetária se tornaria inviável. 

Surge agora o Ministro Funaro, que declara ser im
prescindível cortar mais. Em quem deveremos acreditar? 
No Presidente Sarney ou no Ministro Funaro? Talvez 
nem num nem noutro. E melhor talvez acreditarmos no 
General De Gaulle: ~'Le Brésil n'est pas encare un pays 
sérieux". - o Brasil não é, ainda, um País sêrío. 

O Sr. Alberto Silva - Permite V. Ex" um aparte? _ 

O Sr. José Lins- Permite V. Ex• um aparte? 

O Sr. Alberto Silva- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ROBERTO CAMPOS -Com prazer. Desde 
que _riãõ -~eJã-um-·discuis~ paralelo. - - -

O Sr. Alberto Silva - Se me permite farei a inter-
vençào. 

Q S_R. ROBERTO CAMPOS- Com muita honra. 

O Sr. Alberto Silva - Não há dúvida de que V. Ex" é 
um brilhante expositor, mas nós que cultivamos-ta!Tihéffi 
a ciência dos números, perguntamos a V. Ex ~o: V. Ex• tem 
uma receita de como cortar as despesas das estatais sem 
-Criar recessão? Gostaria que V. Ex• apontasse como cor·
tar e oride corfar, ao invés de dizer simplesmente cortar. 
Por exemplo, dispensando pessoal, parando obras. O 
que pensa V. Ex~? 

' O SR. ROBERTO CAMPOS - DiSpensando pes
soal, cortando despesas de custeio ... 

O Sr. Alberto Silva - Mas é pessoal! 

O Slt ROBERTO CAIVIPOS- ... e-tambéin C6rtari
do despesas de pessoal, isso é necessárío faZei, não sign"i
fica necessariamente desemprego. Porque o setor priva
do graças à transferência de recursos derivada da dimi
nuição dos gastos públicos, teria iriaior capacidade _de se 
expandir. A simples tiansferência- de recursos do setor 
público para o setor privado energiza o setor privado, 
que é muito maior criador de empregos, e empregos pro
dutivos, que o setor público. Em toâos os países-dri mun
do o setor público se celebriza mais pela sua capacidade 
de_ crfu_r__empregos do que pela sua _capacidade de criar 
truhalho. Vários países têm enfrentado esse problema, e 
após um curt9 período de transição e ajuslarriento a-eCo-
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nomia volta a crescer reabsorvendo toda a força de tra_
baJtw. ãntes mal Ocupada, e que passa, com o surto dO 
setor privado, a ser ocupada produtivamente. O profes
sor Bulhões e eu tivemos no passado responsabilidade de 
ajuste econômico. Cortamos déficits estatais, cortamOs 
gravemente, sei'iatitente, fundamente, o déficit público. 
Em nenhum ano de nosso período a economia ficou re
cessiva: em todos os anos houve crescimento positivo. 

O Sr. José Lins- V. Ex• me permite, Senador Rober
to Campos? 

O SR. ROBERTO CAMPOS - Pois não. 

O Si. José Lins - Senador Roberto Campos, acho 
que V. Ex•_ está c_oberto de razão. A questão da queda 
dos juros é fundamental para a recuperação da economia 
do· País, e isso só pode ser conseguido pela redução da 
dívida inter-na do Governo. Mas acho que V. Ex• tem co
-nhecimentO de _que a polítiCa do Governo se encaminha 
exatamente nessa direção. Pode ser que V. Ex' discorde 
do volume de cortes. Mas a verdade, nobre Senador- e 
V. Ex.~ certamente sabe disso - é de que as estatais não • 
estão praticamente investindo nada, elas estão paradas. 
A solução de cortar pessoal, acho que seria prõdutiva, 
mas é uma solução socialmente quase injustificável na si
tuação em que o País está. E não é de agora_queo GoVer
no vem reduzindo despesas; mesmo nos últimos anos a 
despesa do Governo vem caindo. Agora, tem que ser 
programado, como_ V. Ex" diz, para que os efeitos sejam 
substanciais. Concordando com a tese de V. Ex~ acho 
que V. Ex• não pode discordar de que o Governo vem faw 
zendo esforço nesse sentido. Quanto ao volume de cor
tes. esse evidentemente V. Ex• poderia querer muito mais 
como queria o Miilistro DorneHes. Entretanto é inegável 
que os restilta"dos, mesmo dessas medidas do Governo, 
têm sido sensíveis, talvez, não na medida em que todos 
desejássemos, mas sabe-se que os juros têm caído e que o 
Governo tem- conseguido, de um modo ou de outro, co
locar obrigações e letras a um custo mais razoável. 

O SR. ROBERTO CAMPOS- Os juros do setor pri
vadO- estão aumentando. 

O Sr. José Lins - Não, pelas informações oficiais, e 
até pela anális_e do mercado, o que sabemos é que mesmo 
nOOpen ofuf.o esiá"ã cefca de 9%, e para os investimentos 
de prazo fixo a cerca de 11%, 12%. Essas são as infor
mações de que disponho, de que não houve ultimamente .. 
agravante ... 

O Sr. Cid Sampãío.....:. J'lã realidade, houve uma queda 
sensível dos juros, que caiu de 12% para 9% o desconto 
de duplicatas e o financiamento de inVestimentos. 

O SR. ROBERTO CAMPOS- Os juros pré-fixados, 
que refletem a previsão inflacionária do merdado, subi
ram de 230% para 280% a 300%, em p-oucos dias. os-ju
ros pré-fixados refletem a estimativa do mercado sobre a 
eficácia da política antiinflacionária do Governo. O ex
_c~sso de llquidez permitiu ao Governo colocar títulOS-a 
juros mais baratos. De que maneira? Dando carta de re· 
comprá; Até agora a carta de recompra era algo que ban
cos privados, instituições financeiras privadas ... 

O_ Sr. V_irgílio Távora- E bom assinalar: com carta de 
rccomp~a de 30, 60 ou 90 dias. 

O SR. ROBERTO CAMPOS - Para se vender 31 
di•uuc tem dado_ cart:J. de recompra. Isso era.apenas um 
artifício do setor privado, agora é um artifício do setor 
público, porque o setor público sente que não tem con
fiabilidade suficiente para persuadir os tomadores a se
r_çm~lom_adwes finais. De outra maneir_a, nem sequer os 
inte_rmermediários financeiros comprariam títulos. 

$r. Presidente, se ,continu.ar _a dar apartes não conse
guirei conç[uir meu raciocínio. Queria apenas dizer ao 
nobre Senador José Lins que toda vez que se fala em 
controlar a inllação surge, através do corte de déficits, 
alus-1o ao problema social. Mas qual é o problema social 
maís -g-raVe? O pi"Oblema sacia] mais grave e mais explosi
vo é exatameilte :.i continuaÇ"àO da inflação. Se o Gover
no cortar seus_ gastos, enfrentando temporariamente, a 
impopul:tricktde de dispensa de pessoal, c se ocorrer uma 
re.versào de expectativas inflacionárias volta a haver in· 
·estimctitos. A continuação de inflação é. que destrói in· 
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vestimentos, e destJuindo investimento destrói empre
gos. Qut:m Srs., Senadores? Quem vai se aventurar a in
vestir com uma inflaÇ'do de 200%? O investidor privado 
não o faz, o investidor estrangeiro a não o faz, e o Go
verno não tem capacidade de fazê-lo, não ser por expan
são monetár!a, que agruva a crise-social. A crise social 
vem muito menos de problemas de austeridade, _do que 
da continuação da influção. 

O Sr. José Lins- V. Ex• .... 

O SR. PRESIDENTE (José Frage11i) - Eu soHcito a 
V. Ex• não dar aparte; o orador não deseja mais aparte! 

O Sr. José Lins- Eu queria apenas, nobre Senador 
José Fragelli, dizer ao Ministro Roberto Campos qUe, na 
realidade, essas soluções clássicaS -são eficazes, mas têm 
um custo social elevadíssimo. E o que V. Ex• está ... 

O SR. ROBERTO CAMPOS- O custo soCial mais 
elevado é o da própria inflação. 

O Sr. José Lins - O que V. Ex' está vendo é que o 
próprio aumento do salário criou um vigor novo na eco
nomia, que está crescendo talvez exageradamente, e por 
ai é bem possível que V. Ex• tenha um aquecimento da 
economia sem um agravamento maior da inflação, e que 
possivelmente não será este ano maior do- que no ano 
passado. 

O SR. ROBERTO CAMPOS- O Senador José Lins 
talvez se esqueça de que as taxas anualiza.das de expan~ 
siio monetária estão hoje em 280%. A inOaçã_o chegará 
lá, e chegarJ muíto rápido. Também em 1980 houve um 
crescimento maior do que o atual, chegamos a 7,2%, e o 
resultado foi depois uma atroz recessão. Nós estamos 
tendo uma recuperação ,cíclica. Não se trata, infelizmen
te, de uma retomada estável de crescimento~ porque não 
houve aumento de poupança, e não havendo aumento de 
poupança não haverá aumento de investimento, e se não 
houver aumento de investimentos riã-o há nenhuma reta
macia estável. Pode ocorrer, sim, uma excitação inflacio
nária do mercado, que obviamente dá a impressão de eu
foria, mas todas as inflações em sua fase de aceleração 
oferecem um momento fugaz de euforia-;-piua depois ter
mos que nos confrontur com uma dura realidade. 

A livre inic:i11;tiVa 

Passemos agoru ao tratamento da livre inicíãiiVa~ 
A retórica usada pela Nova República é altamente pri

va lista. "Nesse contexto, diz o Presidente Sarney, contri
buirei para nova postura empresarial, livre das amarras 
do Governo". 

Mas as ações Contrarium as intenções. Senão Vejamos: 
- O controle de preços, hoje generalizado_ e transfor

mado em instrumento líder do combate à inflação, 
choca-se contra o princípio da livre iniCT:iliVa. -Cria 
amarras, ao invés de libertar o empresâr:io das amarras. 

O anunciadÕ~~~-~ pacote fiscal "transfere para o setor 
privado, por via de impostos, o ônus de compensar a in
capacidade governamental de controlar seus gastos. O 
déficit admitido na proposta orçamentária, de 211,0 tri~ 
lhões de cruzeiros, equivaleria a aproximadamente 40% 
da poupança financeira estimada para 1986. Trata-se de 
uma brutal sucção de recursos do setor privado, qual
quer que ·seja a forma de CXtraÇão: impostos, titUleis oU 
emissão monetária:·sob a Qptica da empresa privada, a 
lei orçamentâria é uma espéde de "projeto Allende" de 
ex:propriução da poupança. 

O Governo diz que a iniciatiVa privada deverã ser o 
motor do crescimento econômico. Mas toma medidas no 
sentido inverso. O Governo quer ser o motor do cresci
mento. 

Aliás, nunca acreditei nas proftSsões de amor da Nova 
República pela livre iniciativa. E acredito ainda menos, 
agora que os economistus de esquerda empolgam o po
der. Ninguém jamais acusou as esquerdas brasileiras de 
ternura acendrada pela empresa privada. 

O "Magnum Opus" 

Nunca houve no Brasil descontrole monetário tão 
gn:mde como o atual, com a oferta de moeda crescendo a 
taxas anualizadas próximas a 280%, não obstante as ma
ciças colocações_ líquidas de títulos públicos federais. 

E nesse contexto que devemos considerar o .. magnum 
opus"- a proposta orçamentária de 1986- que cabe a 
este Congresso examinar e vofar. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li) 

Note"'se, de ínicio, a persistência de antiga-praxe de su
hct>Üm<.1Li). infl<J~;J.o nª:eli:;!.boração orçamentária. Vítimas 
do pensamento desiderativo (wishful thinking), os Go~ 
vcrno.s creêm gerar expectativas de influçào declinante e 
criar margem de manobra (pois que us receitas sãõ pro
porcionais ao crescimento e à infl~ção, enquanto as des.
pcsas se expressam em cruzeiros nominuis). Na prãtica 
o.s chamados "excess-os de arrecadação" excitam a- ten
taçUo de novos gastos, habitualmente incrementados, 
confirmando o axioma de que "a receita cria sua própria 
despesa". 

um aSpecto positivo du nova propõsta é a ênTasedada: 
no dispêndio do governo na área social. O retorno doEs: 
tado its suas funções fundamentais encontra apoio gene
ralizado. Entretanto, para se validar essa intenção sem 
ngravar u inflação, seria preciso que à_ expansão do Esta
do Social correstxJndesse urlla contrução do Estado Em
pres<irio. rssci dependeria de um efetivo programa de de
sestatização, que permanece até-hoje uma figur;t de re
tórica. 

Outro aspecto positivo é a explicitação de alguns en
cargos· lin:.mceiros, notadamente subsídios, que incha
vam o orçamento monetário, sem conhecimento do Cori
grcsso. Mas estamos longe do orçamento consolidado 
prescrito no art. 62 da Constituição. 

De pronto, ressaltam três defeitos fundamentais na 
prorosta orçamentária: 

L Apresenta uma visão apenas p~rcial dos dese
quilíbrios 'do setor público. 

2. Conduz o Legislativo à armadilh~ de ratificar 
_-:- djspêndios exager.ados e de prioridade duvidosa. 

3. Envolve um tecido de contradições entre as in
-tenções du política económica e sua tradução orça

mentáriu. 

trie:xistem, quer unidade orçamentârhi, quer transpa
rêricia no lotul do dispêndio do .. setor coercitivo". Não 
for~m i_ncluídas de~pes~s de su~s-~anci~_!_magnitude co-

-os déficits do sistema previdenciário: 
-dívidas externãs das empresas estatais inadim-

plentes (G 8-588, ~ F-30 e M F-09); e 
-=-débitos de "Estados e Municípios, honrados 

pelo Tesouro Nacional. 

De vez que a reserva de contingência é apenas4,4% do 
dispêndio previsto- e_será absorvida em grande parte 
na atualização de vencimentos do funcionalismo da Ad
ministração Direta e no atendimento de emergências- é 
lídimo concluir que se pretende sejam financiadas por 
simples expansão monetária ·a ser validada pelo Poder 
Legislativo. 

O Executivo quer q_ue o Legislativo ratifique seus dis
pêndios excessivos e, implicitamente, suas formas de fi
nanciumeoto: I} A emissã_o de moeda; 2) o aurnento_ dos 
impostos sobre o setor privado; e 3) o crescimento des
mesurado da dívida pública interna. Enfim, conduz-se o 
Legislativo à armadilha dos gastos fáceis, transferindo 
aoS representuntes do povo a: tarefa de ou ratificá-los ou 
aufnentar impostos. Fica ussim o EXecutivo de braços 

?;~~~doo~.s ~~~~ fe0:~~ãrn~~it~1!~~fn~~~~~~g!c~~~~~: 
h uo Congresso e ao povo. 

;_ A ai-mndilhu; contudo; é mais- dissimulada e profunda. 
O ~·noVo" Orçameilto transfere ao Congresso decisões 
s"Obre despesas antes alocadus no orçamento monetário 

---o que é bom-, mas não impede o Ex.ecutivo de conti
nuar autorizando despesas através do Conselho Mone
t!irio e do Banco do Brasil -, o que é péssirüo. Na au
sência de uma reforma bancária, há um duplo risco: 
oficializar-se, pelu aproViiÇãO-àa Lei de Meios, um enor
me déficit, e permitir que ele ainda cresça pelos dispên
dios do Banco do Br<~.sil. Quem nos garantirá _que, al~m 
dus despesas <~.!acudas no orçamento fiscal para subsidias 
à aquisição de produtos agrícolas, o Conselho Mone
tário não autorize, e o Bunco do Brasil não faça, despe
sus adicionais, independentemente do Congresso? 

As magnitudes intimidantes 

Consideremos algumas magnitudes concretas. 
I. O orçamento para 1986, com um déficit total de 

CrS 211,0 trilhões, acarreta aumento da proporção do 
déficit em relação ao PIB, de 4,7% em 1985, segundo 
projeção do gOverno, e para 5,9% em 1986. Em 1984, se-
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-gundo o conceito de "caixa", havia sido de 4,0%. O Po
dc_r _;Exccutiv_o_, dessa forma, sOlicita a conivência do Po
der LegislativO com suâinação. Envia uma proposta que 
implica manter os mesmos procedimentos dos dltimos 
anos, ou seja, ao invés-de reduzir o déficit, recorreu a di
versas_form_a_~ aJten:!_at~vas __ cl_e financiâ-lo. Se __ o Congresso 
aceitar o orçamento, tOrnará inevitável a aceitação passi
va do pacote tributário que se seguirá. 

2. _A proposta- Orçamentária apresenta um aumento 
real de despesas de ordem de 15% (sendo 13,5 de despe
sas: correntes· e- 19,8%, de investimento), muito acima, 
portanto, do crescimento da economia (6%). Ainda as
sim, alguma~ despesas correntes parecem visivelmente 
subestimadas. É o caso dos gastos de pessoal, hoje esti
mados em 42 trilhões, que estão previstos com cresci
mento de apenas 130% contra uma inflação média de 
165%. 

3, ~autfinanciar o déficit, propõe o governo emissão 
líquida (acima do principal) de títutos da dívida pública 
de Cr$ 195 tJ;"i!hões. __ Como a poupança interna estã esti
mada em cerca de Cr$ SÕO trilhÕes, temos implícita uma 
absorção de recursos do selar privado da ordem de 40%, 
apenas para financiar o déficit do governo federal, sem 
incluir as empresas estatais, os estados e os municípios. 
Como o saldo da dívída pública interna é projetado, 
para dezembro, em Cr$ 280 trilhões, esse acréscimo 
líquido, somado à correção monetãria, irã acarretar um 
saldo devedor, ao final de 1986, de no mínimo Cr$ 819 
trilhões, ou seja, 23% do PIB, contra 20% em 1985. 

Note-se ainda a perpetuação de algumas distorções 
ilegais. A receita do Imposto Único sobre Combustíveis, 
que já chegou a representar 17,3% da receita fiscal em 
1986, 14,1 em 1976, baixou agora para 0,7%. Isso resulta 
de manipulações ilegais, e até mesmo inconsütucioriais, 
que se traduziram na imposição, pelo Governo Federal, 
de outros tributos, além do Imposto Único, com o duplo 
propósito de: 

- esgarçar os recursos a serem distribuídos a·os 
Estados e Municípios, ·com a· canse qüência de te
rem estes de desviar a receita do ICM, que poderia 
ser destinada a aplicações sociais, para programas 
rodoviários, aos quais a Constituição destina um 
ini.posto específiCo; 

- alocar recursos à Petrobrás, mediante a mani· 
pulação da estrutura de preços, em detrimento do 
consumidor, para investimentos que deveriam ser fi
nanciados prioritariamente com os lucros da empre
sa a chamada d~ capital dos acio~istas, e, apenas 
complementarnlente, com impostos votados pelo 
Congresso. Nem as leis nem a Constituição dão ao 
Conselho Nacignal de Petróleo o direito de tributar, 
mediante a falsificação do custo médio real do pe
tróle_o importado e nacional, nas estrutura de 
preços. 

Têm razão os Estados e Municípios em se sentirem ex
paliados e em pleitearem uma reforma tributária. Mas a 
solução mais rãpida e eficaz é simplesmente fazer com 
que o governo cumpra o Decreto-Lei n"' 61, de novembro 
de 1966, que regula a estrutura de preços, assim como 
aos arts. 21 e 25 da Constituição obedecidos esses dispo
sitivos, a receita transferida ao Estados e Municipios al
cançaria 7,5 trilhões de cruzeiros ao invés dos 394 bi
lhões _constantes do Orçamento de 1985. 

Qu:iis as conclusões que se impõem? 

- O Orçamento de 1986 não prevê menhuma 
austeridade para o governo. Aumentam em termos 
reais não só os investimentos, mas o próprio cus
teio. A austeridade é reservada para os assalariados 
e para o ''setor voluntário". 

- A aprovação de um orçamento com déficit 
desse montante torr~aria o Congresso conivente com 
urpa hiperexpa!].são monetária, um hiperend~vida
mento e um substancial incremento da carga fiscaL 

- Ao Poder Legislativo não_ restam senão as al
ternativas de solicitar ao Executivo a apresentação 
de nova proposta orçamentária, consentânea com o 
objetivo de conter a inflação, ou rejeitar a presente 
que, nos termos do art. 66, passaria a ser executada 
sob responSabilidade exclusiva do Poder Executivo. 

- A precondição para a aceitação de qualquer 
novo pacote tributário deve ser a apresentação de 
um programa aus.t.ero de corte de gastos 
(eliminando-se numerosas duplicações que persis-
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tem na administração), assim ·como de um progra
ma concreto e especifico de desestatização, com In
dicação das empresas a serem privatizadas e cri~ 
térios de privatização. 

Quando se diz que não hã recursos no setor privado 
para privatizar, lembremo-nos de que os recursos com 
que foram criadas e geradas as empresas públicas foram 
recursos extraidos do setor privado; se a ele devolvidos, 
permitiriam -perfeítainente que -o -Brasil passasse a cum
prir o dispositivo constituciOnal, que ê- de primazia para 
a iniciatíVa Privada. --

Tendo vivido intensamente as vicissitudes de nossa 
política econômíca naS três últimas décadas, acredito 
que ao Brasil hoje se aplica aquilo que o Primeiro.: 
MiniStro inglês Callaghan disse sobre seu próprio pafs, 
então afligido por uma crise de inflação e desemprego: ... 

.. Temos vivido longamente com tempo emprestado, 
com dinheiro emprestado, e até com idéiã:S emprestadas. 
E vivemos num mundo demasiado conturbado para pro· 
meter que, em poucos meses, ou mesmo num par de anos 
entraremos na terra pr.ometida." 

Observações do Senador 
Roberto Campos 

-O PMDB considerava o endividamento excessiva
mente oneroso e reclamava da dependência externa. OS 
economistas do PMDB querem o aumento da dependên
cia externa, pois pleiteam "capitalização dos juroS,-, efou 
''dinheir:o novo", 

- n governo diz que a iniciativa privada deverá. ser o 
motor do crescimento económico. MaS as ffie'didas apre
sentadas indicam caminho inverso: o govern-o quCr ser a 
alavanca do crescimento económicO. 
-0 déficit previsto Para l98'6é-gigarite.sé:o: Cr$ 211 

trilhões. Equivale à metade da receita prevista e um terçO 
da _despesa. 

-Não houve nenhum esforço para cortar gastos. A 
proposta orçamentária apresenta um- aumento real de 
despesas da ordem de 15%, muito acima do crescimento 
da economia (6%). Ainda assim, algumas despesas pare
cem visivelmef!.te subestimadas. e o cas_o dos gastos de 
pessoal, que estão previstos com crescirilento de apenas 
130%, contra uma inflação média de 165%. 

- Para financiar o déficft, propõe o governo uma 
emissão de títulos da dívida pública de Cr$ 195 trilhões. 
Como. a poupança íriterna está estimada em cerca de CrS 
500 trilhões, haveria uma absorção implícita de recursos 
do setor privado da ordem de 40%, apenas para financiar 
O--déficit do Governo Federal, sem incluir as estatais. 

-0-orçamerifO_ acarretariã um -aumento da_ propo
sição do déficit em relação ao PIB, de 4,7% em 1985, se
gundo projeção do governo, para 5,9% em 1986. Em 
1984, segundo o conceito de .. caixa", fóra de aPCnas 
4,0%. O Poder Ex.ecutivo, dessa forma, solicita a coni
vência do Legislativo para sua írtaÇ"ão: ~e'·o~tongressci 
aceitar o orçamento, tornará inevitável a aceitação paSsi
va do pacote tributário qi.ie se seguirá. 

-A austeridade -se aplica ao empresariado pdVado e 
aos trabalhadores; não ao governo. 

--o programa da nova equipe econômica comprome
terá o ajuste externo, tão penosamente alcançado, sem 
melhorar o ajuste ínterno, tão- in-tensamente desejado. 

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

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

ATO DO PRESIDENTE N• 228, DE 1985 

O Presidente do Senado Federal, no uso _das atri
buições que lhe confere o art. 433, .do Regimento Inter
no, Resolve 

Art. 19 Determinar a instauração de Inquérito desti
nado a apurar a ocorrência constante do Pro_cesso n9 
017371 85 6; 

Art. 29 Designar o Sr. 1~>-Vice·Presidente, Senador 
Guilherme P..tlmeíra, paru Presidir o refirido Inquérito. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 
Art. 49 Este ato entrarã em vigor, na data da sua 

publicação. 
senado Federal, 7 de outubro de 1985. -José Fra~ 

gelli, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 229, DE 1985 

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 de acordo com a dele
gação de competência que lhe foi outorgada pelos Atos 
da Comissão Diretora n9 29, de 4 abril de 1973, revigora
do pelo A to n9 12/83, e tendo em vista o que consta dos 
P_r_o«es.sos n9s 0022'27 78 9- 00471_4 79_2- 003710 80 7 
-008306 84 2- 00314 85 2 e 000315 85 O. Resolve de
mitir ·como incUrso nas sanções do artigo 469, inciso~ II, 
da Resolução n\' 58, de 1972- Regulamento Adminis
trativo do Senado Federal, por abandono de cargo, o 
servidor Domingos Batista Reis, ocupante do cargo de 
Técnico LegíSlativo, Classe "C", ReferênctaNS-21, do 
QUadro Perm,ariente do Senado Federal. 
senaaoFeaera1~ s de OUtUbro de 1985. --J_osé Fra-

gelli, Presidente do Senado Federal. · 

ATO DO PRESIDENTE N• 230, DE 1985 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atri
~!!Lç_ª-_e_! que lhe conferem os artigos 52, item 38 e 97, in
ciso 1\L.do_r.egulamento Interno, e de conformidade com 
a delegação de competência que lhe foi autorgada pelo 
Ato n9 2, de 1973, revigáiãda pelo Ato n'i> 12, de 1983, da 
Comissão Diretora. Resolve nomear Sara Ramos de Fi
gueiredo, Técnico Legislativo, Classe "Especial", Refe
rência NS-25, do Quadro Permanente, para exercer o 
cargo em Comissão de Diretor da Subsecretaria de Ar
quivo, Código SF~DAS-101. 4, a partir desta data. 

Senado Federal, 8 de outubro _de 1985. -José Fra
gelli, Presidente. 

INSTITUTO DE PREVID~NCIA DOS CONGRES· 
SISTAS 

16~ Reunião Ordinária, realizada 
em 19 de setembro de 1985. 

Aos: dezenove dias do mês_ de setembro de mil nove
centos e oitenta e cinco, às dez.essete. horas, sOb a presi
_dência do _Senhor Senador Nelson Carneiro _e com a pre· 
sença dos Senhores Conselheiros Senador Jutahy Maga
lhães, Deputado Raul Bernardo, Nilson Gibson, Carlos 
WTI.son e José Ribamar Machado e dos Senhores Douto
res Luiz do Nascimento Monteiro e Geraldo Guedes, 
reúne~e. ordinariamente, o Conselho Deliberativo do 
Instituto -de Previdência dos CongrCssistas-IPC, a fim de 
.tr~tar assuntos _diversos. Lida e aprovada a ata da reu
nião anterior o Senhor Presidente inicia os-trabalhos co-
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municando aoS preSentes que a Presidênci'l! do IPC serã, 
temporariamente, passada ao Vice-Presidente, Deputa
do João Faustino, tendo em vista viagem ao exteriOr
pelo perfodo aproximado de sete dias, por integrar a co: 
mitiva presidencial, que irá aos Estados Unidos. A se-
guir, o Conselho aprecia e aprova os seguintes processos: 
a) de concessão de pensão a Deóclito Barreto Vinhas, 
Cláudio Ideburque Carneiro, Manoel Elias SObrinho, 
Maria Dagmar Vida! Pontes, Haroldo Teixeira e Baldoi'
no José Teixeira, todos com pareceres favoráveis dos Se
nhores Conselheiros Deputados Carlos Wílson e Josê 
Ribamar Machado e dos Senhores Luiz do Nascimento 
Monteiro _e Geraldo Guedes, respectivamente, e os dois 
últimos do Senhor Conselheiro Deputado Raul Bernar
do; b) de auxilio-doença a João Benn Neto e Nancy de 
Lourdes Salgado, sendo os dois com pareceres favorá
veis dos Senhores Conselheiros Deputado Raul Bernar
do e Carlos Wilson; c) de auxílio-funeral a Francisco 
Levy Louzada, com parecer favorável do Senhor Conse-
lheiro Senador Jutahy Magalhães; d) de integralização 
de carência a Anibal Teixeira de Souza com parecer fa
vorãvel do Deputado Nilson Gibson; e) de averbação de 
mandato a Pedro Ceolin, com parecer favorãvel do Se
nhor Geraldo Guedes; f) de cancelamento de inscrição 
de segurado facultativo a Sebastião Figueira Santana; g) 
de inscrição de segurado facultativo a Enoque Pereira de 
Sousa, Vera Lúcia Pastana Lignelli, Geovani Simões de 
Macedo, José Ribamar Silva, Wanderley Pereira da Cos
ta, Mara Amância Matos Aranha Costa, Miquéas Can
tas de Morais, Vera Lúcia Batista Silva, Apeles Pacheco, 
Geraldo dos Santos Siqueira, Maria Zuleide Gomes Bar
boza, lraídes Milhomeri da Silva, Milton de Lima, Paulo 
Marcelo Araújo Cunha, Sandra Maria de Azevedo Re
gis, Esther Gimenes Ferreira, Antônio Elcio Alves dos 
Santos, Elba Machado Veloso, Messias Salvador da Sil
va Palmeira,- Maria Lúcia Dias de Paiva, V era Lúcia 
Otílío dos Santos, Alberto Luiz Brassanini, Maria de Fá
tima Melo Pereira, Manoel Rodrigues de SoUza, Justino 
Pereira de Sousa, Idivaldo Crispim de Sousa, José Cala
zans Monteiro de Moura, Jaci Teixeira Caetano de Al
meida, Luiz Gonzaga Lopes Costa, Raimundo Nonato 
do Nascimento Dias, Sandra Silva Tasquino dos Santos, 
Geraldo Luiz Freire, José Messias Castro Silva, Edson 
Gonçalves da Silva, Ana Pacheco, Francisca Célia 
Gonçalves_ Sousa, Jorge Raimundo Gomes da Silva, Gi
lialda de Sousa Miranda, Maria da Salete Teixeira, Iefv<i 
da Cruz Cordeiro, Raimundo Alves da Costa, Maria Ni~ 
zete de Carvalho, Rosalina Fernandes de Moraís, Antô
nio Carlos Costa Dias, Gerson de Alencar, Silvana Tere
sa Saads Pereira, Cláudia Neiva Peixoto, Evanice Ribei
ro Dantas, Zaqueu de Oliveira, Maria Lúcia Barreto 
Gtiímaiães, Maria de Fáiiffii Gomes de AraújO, Mouri
val Monteiro Costa, Antônio Gonçalves, Maria da Con
ceiç-ão_ SOusa Bastos,, Anívia Soares Cardoso, Luiz _Al
berto de A velar da Silva, Alcides Freitas Filho, Rosental 
Antero Alves Júnior, José Geraldo Lopes da Costa, Cla
udio Ramos Aguiar, MárCia Maria de Arruda, Maria 
Aurenívia de Arruda, Maria Hedwigens Cancela Amyg
dio da Silva, Maria de Fátima Pinheiro Carizzi, Wany 
Carlos da Silva Caldcraro e Alexandre Bastos de Melo. 
Nada mais havendo a tratar é encerrada a reunião às de
zOito hora~ e-quat:epta minutos. E, para coristar, eu Zildá 
NeveS _de CarValho, SeCretária, lavrei a presente ata que, 
depoi~_ de lida e aprovada, será assinada pelo S~nhor Pre
sfdente. - Senador_ Nelson Cal-neiro, Presidente. 
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DIA RIO 
ANO XL- N• 1JO 

1- ATA DA 195• SESSÃO, EM 9 DE OU
TUBRO DE 1985 

1.1 - ABERTURA 

l.k- EXPEDIENTE 

1.2.1- Leitura de projetos 

-Projeto de Lei do Senado n9 303/85, de autoria 
dos Srs~Senadores Severo Gomes e Fernando Henri
que Cardoso, que dispõe sobre a padronização, clas
sificação, inspeção e registro de bebidas dietéticas e 
dã outras providências. 

- Projeto de Lei do Senado n9 304/85, de autoria 
do Sr. Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre a 
proibição de importar produtos agropecuários de 
que o País seja tradicional produtor, ressalvados os 
casos que especifica. 

-Projeto de Lei do Senado n9 305/85, de autoria 
do Sr. Senador Aloysio Chaves, que altera dispositi
vos do Código Eleitoral, e dã outras providências. 

1.2.2- Comunicações da Presidência 

- Convocação de sessão extraordinária a realizar
se hoje, às 18 horas e 30 míilufos, com Ordem do Dia 
que designa. 

- Arquivamento de requerimentos que solicita
vam a convocação de Ministros de Estaq,p do Gover
no anterior e que ficaram com seus objetivos ultra
passados. 

1.2.3 ~Requerimento 

- N9 399/85, de autoria do sr-.- Senadõr -Murilo 
Badaró e outros Srs. Senadores, de homenagens de 
pesar pelo falecimento do ex-Presidente Emílio Gar
rastazu ~édici. Aprovado, após usarem da palavra 
no encammhamento de sua votação os Srs. Murilo 
Badaró, Aderbal Jurema e Fábio Lucena, tendo o Sr. 
Presidente se associado às homeiui&ens presta"daS -em 
nome da Mesa. 

1.2.4- Designação da Ordem do Dia da próxima 
sessão 

1.3- LEVANTAMENTO DA SESSÃO 

2- ATA DA 196• SESSÃO, EM 9 DE OU
Tl!BRO DE 1985 

2.1- ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

República Federativa do Brasil 

DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

CAPITAL FEDERAL QUINTA-FEIRA, 10 DE OUTUBRO DE 1985 

SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 

2.2.1 ~Ofícios. do Sr. J9-Secretário da Câmara dos 
Deputados 

- Encaminhando à revisão do Senado, autógrafos 
dos_ seguintes projetas. 

Projeto de Lei da Câmara n9 163/85 (n<:> 5.661/81, 
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presiden
te da República, que ._.dispõe sobre medidas aplicá
veis às empresas beneficiárias de recursos dos Fundos 
de Investimento criados pelo Decreto-lei n9 1.376, de 
12_de dezembro de 1974, e dá outras providências". 

Projeto de Lei da Câmara n<:> 164/85 (n<:> 3.122/80, 
na Casa dt: o-rigem), que "extingue a censura prévia 
para o livro, teatro e cinema e dá outras providên
cias". 

2.2.2 - Parec_er_es encaminhados ã Mesa 

2.2.3 - Comunicação da Liderança do PDS no Se
nado 
Substituição de membros em Comissão 
Mista 

2.2.4 - Requerimento 
N9 400/85, de autoria do Sr. Senador Américo de 
Souza, solicitando autorização para desempenhar 
missão no exterior. 

2.2.5 - Comunicação da Presidência 
Retirada da pauta dos itens 3 a I 1, referente à esco

lha de autoridades. 

2.3 -ORDEM DO DIA 

Projeto de Decreto Legislativo n"' 30/83 (n"' 18/83, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do 
Convênio sobre Transportes Terrestres Fronteiriço 
de Carga, celebrado entre o Governo da República 
Federativa dQ Brasil e o Governo da República da 
Venezuela, concluído em Caracas, a 19 de fevereiro 
de 1982. Aprovado. À Comissão de Redação. 

- Projeto de Resolução nY 98, de 1985, que suspende 
a eXecução do art._ 213, da Lei Complementar n'>' 
28/82; do Estado da Paraíba. Aprovado, à Comissão 
de Re~ação. 

Par_l.!.c.er_da Comissão de RelaÇões EXteriores sobre 
a Mensagem n"' 163/85 (n'>' 367/85. na origem), Pela 
qual o Senhor Presidente da Repúbltca submete à de
líberação do Senado a escolha do Sr. Rodolfo Godoy 
de Souza Dantas, Ministro de Primeira Classe, da 
Ci1."rreir"ii. denípTOnúlt.ii~ para-eXercer ã-runçããde Ein-

baixador do Brasil junto à República Dominicana. 
Retirado da pauta. 

Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre 
a Men_sagem nY 166/85, pela qual o Senhor Presiden
te da República submete à deliberação do Senado a 
escolha do Sr. Amaury Bier, Ministro da Segunda 
Classe, da_ carreira de Diplomata, para exercer a 
função de Embaixador do Brasil em Barbados. Reti
rado da pauta. 

Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre 
a Mensagem n'>')7lf85, pela qual o Senhor Presiden
te da República submete à deliberação do Senado a 
escolha do Sr. Francisco de Assis Grieco, Ministro de 
Primeira Classe, da carreira Diplomática, para exer
cer a função de Embaixador do Brasil junto ao Reino 
dos Países Baixos. Retirado da pauta. 

Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre 
a Mensagem n9 172/85, pela qual o Senhor Presiden
te da República submete à deliberação do Senado a 
escolha do Sr. Celso Diniz, Ministro de Primeira 
Classe, da carreira de Diplomata, para exercer a 
função de Embaixador do Brasil junto à República 
Popular da Hungria. Retirado da pauta. 

Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre 
a Mensagem n9 173, de 1985, pela qual o Senhor Pre
sidente ..da República submete à deliberação do Sena
do a e·scolha do Sr. Antônio_Fantinato Neto, Minis
tro de Primeira Classe, da carreira Diplomática, para 
exercer a função de Embaixador do Brasil junto à 
República Popular da Bulgária. Retirado da pauta; 

Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre 
a Mensagem n"' 174, de 1985, pela qual o Senhor Pre
sidente da República submete à deliberação do Sena
do a escolha do Sr. CyJo Gabriel do Espírito Santo 
Cai-doso, M\nistro de Segunda Classe, da carreira di
plomática, para exercer a função de Embaixador do 
Brasil junto à Repúbtlca de Honduras. Retirado da 
pauta. 

Par~r da Comissão de Relações Exteriores sobre 
a Mensagem ry."' 174, de 1985, pela qual o Senhor Pre
s!dente da República submete à deliberação do Sena
do, a escolha do Sr. Tarcfsio Marciano da Rocha, 
Ministro de Segunda Classe, da carreira de Diploma
ta, para exercer a função de Embaixador do Brasil 
junto à Jamairia Ãrabe Popular da Líbia. Retirado da 
pauta. 
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LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS 

DiretorRGeral do Senado Federal 

JOSt LUCENA DANTA$ 

Diretor Executivo 

JOÃO~ MORAES DA SILVA 

Diret..>r AdminiStrativo --

MÁRIO ~CtsAR PINHEIRO MAIA 

Diretor Industrial 

PEDRO ALVES RIBEIRO 

Oiretor Adiunto 

Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre 
a Mensagem n9 207, de !985, pela qual o Senhor Pre
sidente da República submete à deliberação do Sena
do a escolha do Sr. Âlvaro da Costa Franco Filho, 
Ministro -de Primeira Classe, da carreira de Diploma
ta, para exercer a função de Embaixador do Brasil 
junto à República da Colômbia. Retirado da pauta. 

Parecer da Comissão de Relações Ext"erioieS- Sobre 
a Mensagem nQ 215, de t 985, pela qual o Se~h.or Pre
sidente da República submete à deliberação do Sina
do a escolha do Sr. Ivan Silveira Batalha, Ministro de 
Primiira"Classe-,- da carreira de Diplomata, para exer
cer a função de Embaixador do Brasil junto à_ Re
pública Á_rabe do Egíto. Re-tirado da pauta. -

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li) Outubro de 1985 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRMICO DO SENADO FEDERAL 
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ASSINATURAS 

Semestre Cr$ 3.000,00: 
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T.iragem: 2.200 exemplareS. 

2.3.1 - Matéria apreciada após a Ordem do Dia 
Requerimento n"' 400/85, lido no Expediente da 

presente s_essão. Aprovado, após parecer da Comissão 
de Relações Exteriores. 

2-.3.2- Discursos após a Orde-m do Dia 

SENADOR NELSON CARNEIRO - Conside
rações sobre o próximo reajuste nos proventos dos 
aposentados do INPS. 

SENADORA EUNICE M/CHILES- Apelo ao 
Sr. Mi_nistro Marco Maciel em favor da construção 
de escolas de ensino j)rolissiónalizante no setÓr ãgro-

pecu::írio, cm municípios do Estado do Amazonas, 
que especifica. 

2.3.3 ~ Designacào da Ordem do Dia da próxima 
sessão 

2.4- ENCERRAMENTO 

3- MESA DIRETORA 

4- LIDERES E V ICE-LIDERES DE PARTI
DOS 

S- COMPOSIÇÃO DAS COMISS()ES PER
MANENTES 

Ata da 195'~- Sessão, em 9 de outubro de 1985 
3? Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

Presidência do Sr. Guilherme Palmeira 

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

Mário Maia - Eunice Michiles - Fábio Lucena -
Raimundo Parente -Gaivão Modesto- Aloysio Cha
ves - Gabriel Hermes - Hélio Guelras - Alexandre 
Costa- Américo· de Sou4a- Helvídio Nunes- José 
Lins --Virgílio Távora- Mart_Lns_ Filho- Marcon_des 
Gadelha - Aderbal Jurema - Nivaldo Machado -
GUilherme Palmeira - Luiz Cavalcante - Albano 
Franco - Heráclito Rollemberg - Lomanto Júnior
Luiz Viana --João Calmon- José Ignácio Ferreira
Amaral Peixoto - Nelson Carneiro - Itamar Franco 
- Murilo Badaró- Alfredo Campos- Severo-Gomes 
-Benedito Ferreira- Mauro Borges --Gastão MUller 
-Saldanha Dcrzi- Roberto Wypych- Jaison Barre-
to -Jorge Bornhausen - Carlos Chiarelli- -Alcides 
Saldanha - Octavio Cardoso. 

O SR. PRESlDENTE (Guilherme Palmeira)- A lis
ta de presença acusa o comparecimento de 41 Srs. Sena
dores. Havendo número regimental, declaro aberta_a ses
são. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trab_alhos. 

Sobre a mesa, projetas de lei que vão ser fidos pelo ~r. 
t Q-Secretário. -

São lidos os seguintes 

PROJÉTO DE LEI DO SENADO 
N• 303, de 1985 

Dispõe- sobre a padronização, classificação, ins
pe<;ão e registro de bebidas dietéticas e dá outras pro
vidências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. J9 A fabricação, a venda e o consumo de bebi

da~ dietéticas de qualquer natureza, em todo o território 
nadonal. obedecerão os padrões de indentidade e quali~ 
dade fix'ados pe-lo Poder Executívó. 

Parágrafo único. As bebidas dietéticas estrangeiras 
somente poderão ser objeto de comércio õu entregues ao 
consumo se forem observados o_s_ padrões adotados para 
as bebidas dietéticas fabricada_s no País. 

Art. 2" ó registro, a classificação, o controle, a ins
pcçilo-e a fi~calização de bebidas dietéticas, sob ós as_pec
to~ ~~unitáriOs c tcc·nológicos, serão feitos com observân
cia das- flônlias c prescrições estabelecidas em regula
mento. 

§ 1 Q O registro serl1 válido em todo o território na
cional e d_::vcrá ser renovado em cada lO (dez) anos. 

~ 2Q A União poderá cClebrar convênios com os Es
tados. Distrito Federal e territórios para execução de ser· 
viçós- e atribuições de receitas. 

Art. ]Q Sem prejuízo da responsabilidade penal 
cabivel_,__a infr<t~_o das normas legais acarretará, isolada 
ou cumulativamente, nos termos previstos nos regula~ 
~1cntos. as seguintes sanções administrativas: 
I- advertência: 
11- multa, de até (dez) vezes o salário mínimo vigen· 

te; I II -apreensão ou condenação das matérias-primas e 
produtos: 

IV-- suSpensão, impedimento ou interdição tempo· 
r:lria ou ·aefinitiva: 

V- -denegação, cassação ou cancelam_ento de registro 
ou licenciamento: 

v r- intervenção. 

Art. .f.Q Na regulamentação desta lei, além de outras 
providênCias, cohstUrão disposições .específicas sobre: 

a) registro. rotulagem, controle, análise, classificação 
e- inspcção de produtos e estabelecimentos; 

b) .fi.-;calização. infrações, processO administrativo e a· 
plicação de penalidades. 

Parágrafo único. A regulamentação a que se--refere 
c~te artigo deverá ser expedida no prazo de 120 (cento e 
vinte) dias contados da data de sua publicação desta lei. 



Outubro de 1985 DIÁ!UO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Art. 59 Esta lei entrará em ·vigor na data de- sua 
pu.blicação. 

Art. 6~> Revogam-se as disposiÇões em contrário. 

Justificação 

Temos, o Brasil, cerca de 10 mj]hões de diabéticos. No 
entanto, a· legislação vigente, que regula a fabricação e o 
comércio_ de b.ebidas - em especial de refrigerantes -
ignora essa realidade. Tanto que somos provavelmente o 
único País do mundo que proibe a produção e a venda, 
em seu territóiio, de bebidas dietéticas. 

O presente projeto atende o apelo da Associação de 
Diabetes Juvenil, que defende a fabricação de bebidas de 
baixa caloria, "para que nossos fihos e milhões de brasi
leiros tenham uma vida um pouco mais amena e com 
menos riscos de complicações futuras". E o apelo da As
sociação de Diabetes é subSCrifo tB.mbém pela Asso
rciaçào Médica Brasileira. através de seu Presidente, Prof. 
Nelson Guimarães Proença, pela Sociedade Brasileira de 

'Endocrinologia e Metabologia, através de seu Presiden
te. Prof. Dr. Arhon Hutz, e por dezenas de organizações 
do setor de saUde e representantes de associações de 
doentes. 

Sala das Sessões, 9 de outubro de 1985.- Severo Go-. 
mes - Fernando Henrique Cardoso. 

(As Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde 
e de Economia) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 304, de 1985 

Dispõe sobre a proibição de importar produtos a
gropecuários de que o País seja tradicional produtor, 
ressalvildos os casos que especifica. 

O Congresso nacional decreta: 
Art. !'<' Em nenhuma hipótese será concedida li

cença para importação de produtos agro-pecuários de 
que o Brasil seja produtor tradiciOnal, ressalvados os ca
sos de calamidade pUblica, reconhecidos por lei. 

Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 311 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

No exato momento- em que oferecemos este_projeto à 
consideração da Casa, divulga a imprensa uma notícia 
- procedente do Sul do País- segundo a _qual os pro
dutores de carne verde consideram rompido o acordo de 
cavalheiros realizado Com o novo Ministro da Fazenda, 
Sr. Dilson Funaro, sob o pretexto de o Governo haver 
autorizado a importação de carne, providência que não 
seria tomada. 

Na verdade, _é sempre contristador assistir à impor
tação de produtos agropecuârios de que o Biasif é tradi
cional produtor, tais como arroz, -alho, feíjão, carne e 
outros que, ademais, fazem parte da alimentação do 
povo e que por isto deveriam ter incrementada a sua pro
dução inter11a. 

Sala das Sessões, em 9 de outubro de 198_5. -Nelson 
Carneiro. 

(As Comissões de ConstitUição e JUstiça e de Eco
nomia.) 

PROJETO DE LEi DO SENADO 
N• 305, de 1985 

Altera dispositivos do Código Eleitoral, e dá ou
tras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I"' Os dispositivos do Código ·Eleitoral, Lei'n"' 
4.7J7 de 15 de julho de 1965, abaixo enumerados, pas
sam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 49 São eleitores os brasileiros.que, à data 
da'eleição, contem dezoito anos ou mais, alistados -
nu forma da lei. 

Art. 5Q Não podem alistar-se eleitores: 
I -os que não saibam _exprimir-se na Língua 

Nacional; e -

Ú --os que estejam privados, t~mporâria ou de
finitivamen,te, dos direitos políticos, 

ArL 69 OaJistamento e o voto são obrigatórios 
para os brusileiros de um e outro sexo, salvo: 

I- quanto ao alistamento: 
...................... ·-·. ~ .... 

' d) os u11alfabetos. 
Art, 12.._ ...•....••........ ~· •••••••• ~~-~ 
Parúgrafo único. Perante a Justiça eleitoral 

atuar4 o respectivo·órgão do Ministério Público 
que, em virtude de dispoSição legal, oficiar regular
":~ ente nos feitos de competência do Juízo da instãn· 
CJ<l. 

Art. 16. Compõe-se o Tribunal Superior Elei
tQr<.ll: 

I- mediante eleição, pelo voto secreto: 
a) de três juízes, dentre Os Ministros do Supre

mo Tribunal Federal; e 
b) de dois juizes, dentre os membros do Tribu~ 

na! Federal de Recursos: 
I I - por nomeaçáo do Presidente da República, 

de dois entre seis advogad~?S de notável saber jurídi
co e idoneidade ·moral, indicados pelo Supremo Tri
bunal Federal, em listas tríplices, destas não poden
do constar nome de magistrado aposentado ou de 
membro do Ministério Público. 

Arl. 25. Os Tribunais Eleitorais compor-se-ão: 
I -:- mediante efcição, pelo voto secretd: 
a) de dois juízes, dentre os Desembargadores 

do Tribunal de Justlç;:t; e 
b) de dois juízes de direito, escolhidos pelo Tri

bunul de Justiça: 
II- do Juii: FederaJ ou havendo mais de um, do 

que f'or escolhido pelo Tribunal Federal de Re_cUr-
sos; e 

fii -por nomeação do Presidente da República, 
de dois dentre seis advogados de notável saber jurí
dico e idoneidade moral, que não sejam legalmente 
impedidos, indicados pelo Tribunal de Justiça. 

§ l"' Alista tríplice'ofganizadapeloTribunalde 
.Justiça será enviada ao Tribunal Superior Eleitoral. 

§ 29 __ A lista nào poderá conter nome de magis~ 
úad-Õ apoSentado ou de membro do Ministério 
Públk:o. 

§ 3<;> Recebidas as indicações, o Tribunal Supe
- ribr diVUlgará_ a lista atr_aV~s de_ edital, pod~ndo ps 

P.1rtidos·, nõ prazo de cinco -diaS, impugná-La com 
fundamento em incompatibilidade. 

§ 4Q Se a impugnação for julgada procedente 
quanto a qualquer dos indicados, a Tista sera âevol
vida ao Tribunal de origem para cOmplementação. 

§ 5'<' Não havendo impugnação, ou desprezada 
estu, o Tribunal Superior Eleitoral encaminhará a 
lista ao Poder Executivo para a nomeação. · 

§ 69 Nâ_Qp_Qgem __ [az~r p_ª-rté:çiO Tribunal Regio
n-al Eleitoral pessoas que tenham entre si parentes
co, ainda que por afinidade, até o 29 grau, seja 
vínculo legitimo ou ilegítimo, excluindo-se neste 
caso a que tiver sido escolhida por último. 

§ 711' A uomeação de que trata o inctso IH deste 
artigo não poderá recair em ctdadão que tenha qual

. quer das incompatibilidades mencionadas no art. 16 
§ 2•. . . . . . . 

Att. 26. O Presidente do Tribunal, Regional 
Eleitoi-al será eleito por este dentre os dois Desem
bargadores do Tribunal de Justiça, cabendo ao ou~ 
troa vice-presidência e_vedada a reeleição; o corre
gedor regional da justiça eleitoral será wn dos juízes 
membros do_Tribunal. 

Art. 32. C<i.be a jurisdição de cada uma das Zo
nas. Eleitoruis a um Juiz de Direito em efetivõ 
exercício e, na falta deste, ao seu substituto legal que 
goze dus prerrogativas constitucionais de Juiz. 
--- § 19 OÜde houver mais de uma Vara, o Tribu
nal Regiom!l designará aquela ou aquelas a que in
cumbe o servico eleitorat 

§ 29 No casodehavermaisdeumórgãodoMi
nistério Público na Comarca, as funções de Minis
tério Pú Qlico Elei_toral serão exercidas pelo membro 
designado pelo Procurador Geral da Justiça, me-
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di_anie provocãÇão do Pr0çurador Regional Eleito
raL 

Art. 38. . .•......•.•...•..•..•..•....•... 

§ 49 Na formação das turmas, o Presidente_ da 
Junta adôtará cuidado ~pecial para evitar que de 
q~fquçr delas constem pessoas vinculadas a uma 

_ mesma empresa, organização ou órgão pUblico ou 
. de· notória viflç_UI::).çã_o entre si. 

§ S"' Concluídos os trabalhos de apuração, as 
pessoas que dela houverem efetivamente p8jticipa

. do por designação do Presidente da Junta, terão di
reito à dispen~J. de trabalho, de um a três dias, dos 
órgãos públicos, empresas ou empregadores a que 
estiverem vinculados, sem nenhuma perda da remU~ 
neraçào, cabendo ao Presidente encaminhar através 
de oficio ao respectivo empregador a comunicação 
da licença e de sua durução. 

Art. 40. •r~···~·-~·~·•••···•••••••··•••• 
§ IQ Nos Municípfos onde h-ouver mais de um~ 

junta eleitoral, a expedição dos diplomas serã feita 
pelu que for presididapelojuizeleitoral mais antigo 
à q_ual as demais enviarão os documentos da eleição. 

§ 2'<' Nas Zonas efeitorals em que for autoriza
da a contagem prévia dos votos pelas mesas recepto
ras, compete a Junta Eleitoral tomar as providên
cias mçncionadas no Art, 195. 

.. TlTÜLO v 
Das Atribuições do Ministério 

Público Eleitoral 

Art. 41. Cabe ao Ministério Público Eleitoral 
velar pela regtil~lridade do alistamento de eleitores, 
do processo e da propaganda eleitoral e das finanças 
partidúrias, incumbindo-lhe: 

I -propor a ação penal pUblica e acompanhá-la 
em todos _os seus atos e termos; 

II- fiscalizar a execução da pena e da medida 
de segurança,_ inclusive juntO aos estabelecimentos 
ein que são cumpridas; 

lll -oficiar como fiscal da lei em todos os pro
cedimentos eleitorais em que, em virtude de impug:' 
nação, protesto, representação, reclamação ou CiU-' 
tro meio houver necess.idade de decisão do juiz elei
toral, especialmente nos mandados de segurança e 
nos habeas corpus em matéria eleitoral, neste últimd 
sem prejuízo da urgência necessária à efetivação da 
orrlem:---

IV- representar de ofício ou mediante Provo
cação, ao Juiz ou Tribunal respectivo, a fim de que 
determin~ _a. ces.saçã.o de conduta abusiva, sob pena 
de_serem_ aplicadas as sanções penais cabíveis se o 

- candidato ou terceiro não deixar de pratlcâ~la em 
prazo marcado pelo Juiz ou Tribunal; 

V- promover diligências ou requhtitar docu
mentos de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, 
públicas ou p8rticulares; 

_VI- acompanhar as prestações de contas dos 
Partidos PolíticçS e dos candidatos, manifestando
se conclusivamente e representando contra qualquer 
irregularidade_ que \_'CritiCar. 

§ J9 O Ministério Público tem legitimidade 
para re~orrer tanto no processo em que é parte 
comõ nos em 9ue a~uar col!l_<?_fisc:al da lei. 

§ 2'<' O PrazO~ para Õ M-inistério Público 
manifestill-se nos autos é de 48 horas, mas, não po
derú nunca ser superior ao prazo de recurso ou do 
Juiz. · · 

§ 3"' Para êlpoio à atuação do MinistériO Públi~ 
co Eleitoral poderão o Procurador~Geral Eleitoral, 
o Procurador Regional l;:leitoral e o Procurador~ 
Geral. da __ Ju.~t_iça requisitar funcionários, nas mes~ 
mas condiÇÕes dos Tribunais Eleitorais. 

Art. 44. . ...........•..•... ~., .•....••.. 
I- carteira de identidade expedida pelo órgão 

competente do Distrito Federal ou dos Estados oú 
carteira de órgão controlador do exercício' profissio~ 
nal na forma da lei; 

V·:.:_ d~~~;;~~;~ ~·;~·;.J ·s~· t~fi;a· ~ ·~;~i~·~;iid~-
de brasileíra do requererlte. 

§ 19 Será devolvido o requerimento que não 
contenha os dados do m()delo oficial, na mesma or
dem, em caracteres inequívocos. 
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§ 29 No ano de_eleição, quem vier a completar 
dezoito anos de idade até _o dia da realiz~ão _do 
pleito, poderá alistar-se desde que manifeste sua in
tenção perante o Cartório Eleitoral atê o encerra
mento do alistamento previsto ri.a-·art. 6.-_~ _ 

§ 39 O alistaao na forrriã do pãrá"grafo anterior 
receberá o seu título nos _trê_s últimos dias antes da 
eJciçUo. 

Art. 45. · O escrivão, o funcionário 'ou o prepa
rador, recebendo a fórmula e documentos, determi
nará que o alistando assine a petiçãO ou, quando 
não souber assinar, aponh<~ a impressão digital do 
seu polegar direito na mesma, logo em segui_da ates
tando ter sido o ato __ de assinatura praticado na sua 
presença; repetirá a formalidade da assinatura ou 
impressão digital do requerente na folha individual 
de votação e nas duas vias do título eleitoral, dando 
recibo da petição e do documento. 

Art.. 47: .... ·-· ... ~ ~:: ~:::::::::: ~~:.:::: ::_:: _ 
§ 59 Havendo recursos especialmente designa

dos para esse fim, os Cartórios Eleitorais oi"gariiza
rão e manterão servíÇõs--fotográficos Para o atendi
mento gratuito do alistamento de eleitores. 

Art. 53, ~-r•,,,,, ,. , , . , ._,, •.. ,.,,., .•... , . 

§ 59 . &; ~- ~Jcit~; ~iJ.~~-;;~~r·~~sÍ~~;.-~p~o;À ~-i~-
pressão digital de seu polegar direiitci nos documen
tos a que se refere este artigo e será a mesma conferi
da com a da folha individual de votação. 

Art. 62. . ........•.... -...........• -....... , 

§·,~·.Os. P~~~;;~d~~ ~~ã ~-~~~d~~-p~~ ·i~di-
caç.i'io do Juiz Eleitoral, após prévia consulta aos 
P<~rtidos Políticos organízados no município e desde 
que nenhum destes tenha iinpLigriado. 

A;t~·-sJ:. -N~-~l~iJ;-d;;;t~-d~ p~-~~id·~~-t~-~·yrc;~:-
Presiuente da República, de Govermi.dor e Vice
Governador de_ Estado, de Senador e seus Suplentes 
e de Prefeito e Vice-Prefeito de Município, adotar-
se-á o prinCípiO inajoriráriO. ·- --------

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Art. 97. Protocolado o requerimento de regis
tro~ o Pn.-'Sidt:nte -~_o Tribunal_ou o Juiz Eleitoral, no 
caso de el~ção mUnicipal, fará publicar imediata
mente edit•~- p~ry._ dê~c~a. ~_os inter~~d-~s. 

. ' .... _ .. -;, .. _. ·-~. ·- ........... ~- .-.... •.·.,. ~:· ·-
Arl. 104. As cédulas oficiais_ serão confeccio

mt9_~_ e distri_buídas ex.clusivamente pela .kistiça 
-- ---~~i torai, deve:rldo- ser imPressaS em papel branco, 

opüco e pouCõ ab-SOrvente~co-m Típ-oSU.iiTfoffnes de--
letras, números, fotos ou símbotos_e permitindo ao 
eleitor, sem a necessidade de leitur/,1 dos nomes, 
identificar e assinalar os seus candidatos nas 
~lciçõeS ITIÜjoritárias e a legen__da de sua preferência 
nm;, eleições proporciOnais. · --

§ 19 Os candidatos para as eleiÇões majori
tárias, identificados por nomeS, fotos;~-símhãlos 
efou números, devem figurar naordem determina
da por sorteio entre os candidatos e entre os parti

_,dos ... --

---={':l~ .. H~ ~~~ãri. ;~bsÍffu·i~-ã~. J; ~·a·n-did;rt~;· ~P-ôs 
o sorteio, o novo candidato deverá figurar na cédula 
na seguinte ordem: 

§ _ ~9 ~ara as _eleições_ realizadas __relo sistema 
pioporcional a cédula terá a-identificaÇão da legen~ 
cl.:! dõS Pirliâos ou -COligações que concorrem, atra
vés do símbolo, número ou cor, e espaço para que o 
eleitor -Cscrevã-o nome ou o nUmero do candidato de 
sua prcrerênda. 

-..:~-::- .... ~- .. -... -" .... -~ ........ ~. ~- ·-
- §_ 7_Y -~ l;_m eleiçõ~s_par_a diversos_ cargos a cédula 

podcrú conter diferenciações grálicas, inclusive de 
fundo colorido, para cada cargo. 

Art. 105. REVOGADO 
Art. 112. ···············~.--.,..,.,.. •• ~ •.••• 

--~-Parágrafo único. No caso de coligação, serão 
considerados suplentes os candidatos mais votados 
e não eleitos na respectiva chapa, ainda que desfeita 
u coligação após a eleição. 

-~AILIJ3. •• ·- ••••• ""' .-.· •• ·-· '-"!' • ·-· ~ .... 1:"-· ~-" ••• 

X- tinta, material para colher a impressão digi
p ~tül,'êã"rielãS, lápis e papel, necessários aos trabalhos;-
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ver meios para tal com a feita nu sua presença pelo 
elcitOi'~ e ~~ncionando n::J ata a dúvida suscitada. 

Arl. 152. ······-··········~···-·· .......... ,._~. 
:-:;:om..§,.J,~.t'f-2~~-o..,.9.ç§l,!r-.artigo, poderãO: ser_ dis~n
Sàdils as formai1dades previstas para a cédula úmca, 
desde que resguardada a igualdade entre os partidos 
ou coligaçõeS e entre os candiatos ao mesmo cargo e 

-possibilitada a manifr;:staçào da preferência do elei
tor quanto ao candidato majoritário e à legenda na 
eleição proporcional sem a necessidade da leitura de 
nomes. 

§ 29 Os partidos políticos terão direito de apre· 
sentm fiscais para todas as etapas dos programas, 
da eleição c do escrutínio no caso da utilização de 
meios eletrónicos para votação. 

§ 39 NU:-·hiPi)tése do uso de mãq ui na de votar, o 
rito previsto_- neste Capítulo para o ato do voto po
derá ser alterado sem prejuízo da proteção do sigilo 

~;'_-~ç_o;,_~q!..o.A1i. ~ÇI;ntificaÇão do eleitor e da fiscillização 
pelos partídOS. · 

Art. 161. .... _,-,-,,, ·······•··••·•••••••r"• 

'Ld_ .... _:~:ifji::~JJi~~i.~9dÇ;# ~~9~~~~h ~~ ~; ~;~b~Jh·~ d·;· 
apuração de votos jun-to dos escrutimi.dores, não 
sendo p~rmitido afastá-lo da turma de apuração ou 
impedi-lo de observar diretamente a abertura e a 
contug~m das cédu_las. 

Ar!. 169. .. .. · ........................ . 

-T.j;,: __ -~---~ f~; .. 4~-~·s· fi~~.-~r~~Í~t:;<;.-~~t~·~;tÍ~~ .. ~~ ~~-n--
didatos, fiscaiS e delegados de P..trtidos terão livre 
acesso <f todos os locais onde sejam feitas apurações 
e tL junta. 

Art. 171. NUa será admitido recurso contra a 
apu~_açào se não_ tiver h_avido, impugnação perante a 

]"üiitii-alê"N(Ylnte-e quatro) horas ap6s- o término 
do ato de apuração, contra as nulidades argtiidas. 

Art. 175. • ..••••••.•....•..•.•••••••••• 

· §. ·1~ · ·s~r·ri~ ~-~1~~ -~s· ~~t~;:;~-;~d; ~i;iÇã~-~;-
. -jorit<.iria: 

l-quando forem assinalados dois ou mais_çã_ri
-- âidUiOS Pafii o meSmo cargo; Art. 86. _ Nas eleições presidenciais, ã. Cir-CunS: 

crição será o P.àís; nas eleições federais e estaduais, o 
Estado, Territóriõ ou o Distrito Federal; e nas mu
nicipais, o respectivO Município. 

~A~~~·· i3~~-- .. ·:::::. ·.~. ·.~:·. ~ .. : ~_-_ ·. ·. !.:·. ~-. -~--~.:_:_~-~--~ ~-~ -~-
- - .. • ~~";;~;..--., ... ,..~V·~ ~c• ~c-L ... • ,_;t.-; -• • • • .-~.- ~.·_ •.;;:',• •---· • 

§ 59 Não poderão s-er localizadas seções.çleíto
rais em empresa comercial, industrial ou agrícola, 
fazenda, sítio ou qualquer propriedade rural priva
da, mesmo existindo no local prédio público, incor· 
re!ldO o_juiz nas penas do art. 3 12~ em caso de infrin
génciu. 

II- quarido a assinalação estiver colocada em 
· ~____:____,_-lugar que não permita identificar corretamente a 

- manife~taçào de vontade do eleitor. 
Art. 87. Somente podem concorrer às eleições 

C<tndidutos registrados por P.drtidos Políticos ou 
Coligações Partidárias. 

Arl. 88. Nào é permitido registro de candidato 
embora para cargos-diferentes por mais de uma Cir
cunscrição ou para mais de um cargo na mesma Cir
cunscrição, salvo neste último caso, o_ registro para 
um cargo majoritário e um cargo proporcional. 

Parágmfo úilico. Q_candLdato deverá ser filiado_ 
ao Partido na Circunscrição em que concofrer, pelo 
tempo que for fixado nos respectivOs estatutos. 

Arl. 91. O regiStro de candidatos a Presidente e 
Vice-Presidente, GOVernador e Vice-Govefnador, 
Senador e seus Suplentes, ou Prefeito e Vice
Prefeitõ-fUI'="Se-á sempre em 'chapa única e indivisí
vel, ainda que resulte a indicação de coligação de 
P.àrlidos. 

Arl. 92. Para as eleições que obedecerem ao 
sistema proporcional, cada Partido poderá registrar 
candidatos até o ~~guinte limite: 

a) pam a Cãniara dos Deputados- o· n-Ú!Dero 
de lugaces a preencher mais a metade, completada a 
fração; · 

.. '. ~ ·-·· . .,. ~~· .. ~ .... ...._. __ ,_, .. _, .......... ~-~-".-"".~···· 
Parágrafo único. No caso de Coligações, cada 

Partido integrante da mesma poderá indicar c.ao_~i
datos até o limite prevls_t9 neste artigo. 

Á;;,. i46~-· ~-~: .- .": :::~: :::::::: ~ :: :: . .-~~ .·: . .-~.: 
V- acharldo-se erit ordem o titulo e a folha indi

__ vídual e não -haVen-dO -delVida sobre ã identidade do 
eleitor, o Presidente da Mesa o convidará a lançar 
sU:.i aSSiili:itura no- \1-efso da folhl;l individual de v o

- tação ou, senão souber assinar, ali apor a. impressão 
digital do polegar direito; em seguida .....• ~---. 
••••••.•.••••••• ,. ••••• ~-~::--•;•. -..-~.' •••• ···-~ ....-<;,_~-~ •• 

VIl- ... e colhida sua assinatura o.U_impres-são 
digital na folha de votação modelo 2 (dois) .. r·-· 

IX-
.a) assinalando de modo que torne expressa a sua 

intenção, o quadrilátero correspondente ao candi
dato majqritário de sua pre(erê':lcia; 

b) escrevendo o nom-e, o pi-enome ou o núfr!.ero 
de candidato de sua preferência nas eleições propor
--ciónais; 

·--·--7.sr~§:i'i1afan~o de modo que to~ne expressa a sua 
_ intenÇUO, O quãarilátero correspondente a partido 

ou coligação de sua preferência, se pretender votar 
_ só n_a_ legenda nas eleiç?es prOporcionais; 

Art. 94. . ..... , .••...•.• _. •.• ~~-:.....,....,_~ '---"'"'~ _---~-- _--.-.-v.~-~-··-·~_-·_:·_-~·,.":"'·--~--.,..-.~-... --.-..··.·,-· • •• ·•• 
§ J9 ..•....•.•. ,.,.~,. .. ._ .. -.-c--.·~--~ ... ~ -"'~X~=r·m,~-~'ó "Pr~Sictente oa-:~esa_dispei1Sârá és-
IV-com prova de filiação partidária; ·--~-,-pé~bJ"â(enÇã~~f"idéntídáêfe~êie caaa eleitor-admitido 

- ~~- ~~~·. ~- ·--~. __ ~ YPPl_ç,E;~J~!_i_n_do dúvida a_re~peito deverá exigir-
Á;{_ ·96~~~-N~~-~ de '"Çoi)gaÇ~:o P:útidá~i~.~ô·pe.. HiCa -e-xibição da respectiva carteir'a de identidade 

di do de registro será subscrito pelos presidelttes dos ou __ o urr-o ôocumento que o identifLque, e, na falta 
partidos coligudos e poderá ser promovido por De- destes, interrogá~lo sobre os dados constantes do 
legado autorizado pçlos mesmos na form_a d_o Art. título_ QU da folha individual de votação, confron-
94. __ tandÇl_i_~~-~~in_at~r-a Ol! <t Ímpressão d-igital, esta se ti-

§ 2<:> SerãO nulos os votos, em cada eleição pelo 
sistema proporcional: 

III- se--o eleifor, não manífestarido preferência 
por candidato, ou o fazendo de mod_o que não se 
pO.f>~<~_i_q,e.Qtjficar a sua I? referência, assinalar duas ou 
riúfis lege~-ous c!iferentes na ·eleição pàra O mC\fllO 

· -c·:ifgo."""'· -··- ·-- - -- · ·-' · ' -.,- • 

§ 3~ _Se_rão nulos, para todos os efeitos, os votos 
dados a canOidatos inelegíveiS ou não registrados; 
salyo se_ indicada uma legenda, em eleição pelo siste

. ma prõporCional, quando o voto Será compütado 
e~clusivamente para esta. 

Ar.t. ~~~·- êonta~-se-á o voto apC?~as pa~a à)e
gérldã:- natCJeições peJo sistema ProporcíOnal: 

I ~se o eleitor assinalar apenas a legenda de 
p~1rtido ou coligaç_ão, não indicando candidato de 
suu preferê'ilCia fiara aquele cargo; 

II -se o eleitor escrever os nomes de mais de um 
candidato do mesmo partido; 

III- se o eleitor, escrevendo apenas os números, 
indicar mais de um candidato do mesmo partido; 

IV ~se o eleitor não indicar o candidato através 
do nome ou do nú.mero com clareza suficien_te pã.ra 
distingui-lo de outro candidato do mesmo partido; 

V--;- se o eleitor_, indicando a legenda, escrever o 
nome ou o número de candidato de outro pai-tido 
ou nomeou número inex-istentes na lista de candida
tQS para aquele cargo. 

Art. 177. . .•••••••.•••••..•••••.•••••••• 
li -se o eleitor escrever o nome de um candida

to e o número correspondente a out(_O da mesma le
genda ou não, contar-se-ú o voto para o candidato 
cujo nome foi escrito e para a legenda que pertence, 
salvo se ocorrer a hipótese prevista no n9 V do arti· 
go anterior; 
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Art. 178. O voto dado a Presidente da Re
pública entender-se-á dado também ao candidato a 
Vice-Presidente., assim como o dado aos candidatos 
a Governador, Senador e Prefeito _ entender-se-á 
dado aos respectivos vice ou suplentes. 

Art. 181. Salvo nos casos mencionados nos ar
tigos anteriores, a recontagem de votos somente po
derá ser deferida pelos Tribunais Regionais, em re
curso interposto até 24 (vin-te c quatrO} horas após a 
apun1ç~o de cada urna. 

Parágrafo único. Em rienhuma outra hipótese 
poderá. a junta determinar a reabC:rtura de urnas jâ 
apuradas para recontagem de votos. 

Art. 186. Com relação às eleições municipais, 
uma vez terminada a apuração ....... "'.. -:. ....• 

VIII-a votação dos candidatos a Prefeito e 
Vice-Prcfeito na _ordem da votação recebida. 

Art. 202. ·-·-··-~·~·········· ... ······-······· 
§ f\" Na mesma sessão, o Tribunal Regional 

Eleitoral procl::lmará os eleitos e os respectivoS Su
plentes e marcará a data para a expedição solene 
d_os diplomaS em sessão pública. -

§ 29 O Vice-Governador e os Suplentes de Se
nador considerar-se-Uo eleitos em VírtudC da eleição 
do Governador e do Senador com os quais se candi
datarem. 

Art. 213. Não se verificando a maioria absolu
ta, ao proclamar o resuft::ldo o Tribunal Superior 
Eleitoral marcará- nova eleição pãra daí a trinta 
dtas, a esta podendo c_oncorrer apenas os dois candi-
datos mais votadOs. - ---- --

§ f\" Será considerado eleito no segundo es--
crutínio o candidato que obtiver maior votação. 

§ 29 Havendo morte, ren6ncía -ou impedimento 
de candidato os doís turnos, o partido ou coligação 
poderá fazer a substítuiÇão. 

§ J9 O candidato que obtiver a segunda colo
cação no primeiro hunO e o Partido ou Coligação 
que o registrou poderão comunicar ao Tribunal Su
perior Eleitoml a desistência em cOncorrer ao se
gundo turno, caso er;n que serã- piCiclamado eleito o 
mais votado. 

Art. 214. . , ·-~·-~·· .-•..• -.. -.•. ·-·~·~·· -~-~~ç·· 
Parágmfo únicO. RcVogaao 
Art. 225. Nas eleições para Presidente e V ice

Presidente da Repú.blica, Governador e Vfce
Governador de Estado, Senador e Suplentes, Depu
tado Federal e Deputado Estadual, poderá votar o 
eleitor que se encontrar no exterior. 

Art. 229. • ...••.......• :--:-.~ -.• : .. ... r •••••• 

§ (\" Todo o serviço de transporte do material 
eleitoral será feito por via aérea. 

§ 29 Os resultados serão proclamados de forma 
global para cada Estado, Territóiio ou Q Distrito 
Federal, vedada a divulgação do resultadQ parcial 
de cada urna ou seção eleitoral. 

Art. 241. Toda propaganda eleitor&! serã reali~ 
zada sob a responsabilidade e controle dos partidos 
Políticos, imputando-se-lhes solidariedade nos ex~ 
cessas praticados pelos. seus candidatos e adeptos. 

§ J9 Os partidos constituirão Comitês de Pro
paganda para orientar e controlar a propaganda de 
"eus candidatos e fixarão publicamente os limites de 
;:;astos com a campanha. 
- § 29 Os candidatos são obrigados a registrar em 
livro próprio no respectivo Partid<O as doações que 
receberem e as despesas que efetuarem na campa-
f!ha_ ' 

§ J<;> A Justiça Eleitoral poderá fixar o limite 
milximo para donativos, contribuições ·ou despesas 
:m cada eleiçã:o. 

§ 4" Os P'.artidOs Políticos e os candidatos pres-
tarão contas à Justiça Eleitoral após a realização de 
:ada campanha eleitoral. 

§ 59 Os_candidatos e os Partid_os Políticos são 
::>brigados a guardar a documentação -comproba
lória de recebimentos e despesas de uma campanha 
:lcitoral pelo prazo de três (3) anos. 

§ 69 Qualquer candidato ou partido e o Minis
~ério Público são partes legítimas para representar 
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pciãntc a Justiça Eleitoral, requerendo diligências a 
respeito de gastos na campanha ou exigindo a ces
sação i111e~iata do abuso._Tambêm o Jui.t; ou Tribu
nal ~espectivo poderá deteiminar de ofício diligên
cias ou providênciãS~- _ ---

. ______ _§ 79 Nas diligências a respeito-- de gastos na 
ctill)pãnha, a Justiça Eleitoral poderá requerer ao 
sistem~ bancário o fi dai e privado_, o extrato de con
ta do candidato investigado bem como das pessoas 
jurídícus que tenham notoriamente vínculos com o 
mesmo. O Bunc_o Central auxiliará a autoi'idade re
querente em caSo de delonSa ou recusa. 

Art. 243. . ............................. . 
-~IX --qUe- caluniar, diiTúriar Ou injuriar quais-

-qUe? p-es-soas-; bem como órgãos ou entidades qi.te 
exerçam autoridade. pública; 

- X- qiie-alegue apoio de pessoa ou entidade sem 
sua prévia autorização, 

Art. 244. .. ............................. . 
Panígrafo úníco-. Os meios de propaganda a 

que se refere o n<:> II deste artigo não serão permiti
::los, a menos de 20IJ (P~:~zentos) metros: 

Art. 246._ A propaganda mediante inscrições, 
cartazeS ou faixas só será permitida quando afixa
dos em propriedades particulares, com autorização 
dos respectivos titulares, ou em quadros e painéis 
destinados exclusivamente a esse fim, e em locais in
dictl99~ _p_cj~s _Prefeituras,_ para utili_zaçào de todos 

--os PJ.rtidos e candidatos e~1_ ~gualdade de_ condições. 
- Parágralo úntco. A Just1ça EleJtoral, tendo ê"m 

vista preservar a igualdade entre os Partidos e candi
datos e evitar a influênCia do poder econôrilico na 
campanha, determinará limites de dimensões e nú
mero para cartazes, faixas e painéis mesmci que afi
-~-~~s_ cm prop_ric~ades_ partic1:1lares. 

Art. 247. _ E _proi~ida a propaganda em monu
mentos e bens públicos essenciais e aquela que pre
judique o cumprimento da finalidade de serviço ou 
bem público, incluídos a sinalização do trânsito e a 
iluminação. 

Art. 249. O direito de propagançla não importa 
restrição ao poder d~Olíci_a gqando este_deva ser e
xercido, sob orientação da Justiça Eleitoral, em be
nefício da ordem pública e preservação de direitos 
índividuais, inclusive o de propriedade. 

Art. 250~ A propaganda eleitoral no rádio e na 
te_levisão restringir-se-á üiticamente ao horário gra
tuito discipfinado pela Justiça Eleitoral, obedecidas 
as seguintes norrrias: 

r- todas as emissofas do país reservarão, nos 
sessenta dias anteriores à antevéspera das eleições 
geraís, duas horas diãrias para a propaganda, sendo 
uma hora à noite, entre Vinte e vinte- e duas horas; 
nas eleições municípais o- prazo será de sessenta 
dias, com uma hora diária paia a propaganda, sen
do meia hora no mesmo horário iloturno; 

II- aJustiça Eleitoral distribuirá entre,os Parti
dos os horários reservãdos, observando a seguinte 
prOporção: 

a) metade do tempo será diStribuído na pro-
- porção do número de deputados federais de cada 

Partido ou no caso de eleições municiip.3.is ao núme-
ro de vereadores, considerada a filiação noventa 
dias antes da eleição. 

b) a outra metade será distribuída igualmente 
entre todos os Partidos ou qoligações q~e_ possuírem 
·candidatos registrados. 

JH- compete aos Partidos, por meio de comis~ 
são especialmente designada para esse fim, distri
buir os horários que lhes couberem ent_re t9dos os 
seus çandidatos registrados; 

rv- desde qpe haja concordância entre todos os 
Partidos interessados em cada parte do horário gra
tuitO, na forriià do incisO TI; e uma ou mais emisso

- - ras, poderá ser adotado critério de distiibuição dife
rente do fixado pela Justiça Eleitoral, à qual caberâ 

- _-brimolõgãr o acordo. 
V- as emissoras de rádio e televisão ficam obri

gadas a d!v~lgar gratuitamente comunicados ou ins-
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-tr"llCões da Justiça Eleitoral, até o máxim·o de quinze 
minutos diários, consecutivos ou não, nos trinta 

.. di~ _anteriores aQ_ pleito. 
VI ......: fora dos horários a que se refere este artigo 

é. apenas permitida a tranSmissão gratuita de deba
tes com ga_rantia entre candidatos de todos os Parti

-dos a cargos de eleição pelo princípio majoritário, e, 
na.f.orma equitativa, a de comícios. 

§ ]9 No caso de eleições para Presidente e Vice
Presidente da República, não-coincidentes com as e
leições gerais para a Câmara dos Deputados, serão 
realizadas por requisição do Tribunal Superior Elei
toral sessenta (60) redes nacionais de duração de 
duas horas para utilização pelos partidos e seus can
.didatos na forma dos demais critérios do presente 
artigo, 

§ 29 Quando houver coincidência de eleições o 
J!oxário_ res_erxado .à propaganda eleitoral gratuita 

será ~quivalente à som,a do lljlaior tempo com a me
tade Oo menor, de acordo_ com as demais regras des
te artigo. 

§ 39 Sendo realizado novo turno, em eleições 
-que_exijam maioria ab_sqluta de votos, antes dp se
gUndo escrutínio a JuStiça Eleitoral determinará a 
realização de programas eleitorais gratuitos na for
ma deste artigo e durante os dias em que for possível 
-dentro dos prazos previstos, e dividindo o tempo i-

-gualmente entre os dois candidatos habilit~dos. 
Art. 251. No período destina.dõà-propa8ànda 

eleitOral gratuita nã_o ·prevalecerão contratos ou a
justes firmados pelas emissoras, que possam tornar 
inexeqfi,ível o disPosto no artigo precedente. 

Parágrafo único. E permitida, porém, a alte-· 
ração eventual do horário fixado,- desde que haja 
concordância por escrito do Partido interessado. 

A rt. 252. Da .propaganda eleitoral gratuita 
participarão apenas candidatos registrados e repre~ 
sentantes de partidos cujos nomes sejam comunica
dos às emissoras pelas comissões a que alude o inci-
so UI do§ 19 do art. 250. -

Parágrafo único. Não depende de censura pré
via a propaganda partidãri« ou eleitoral feita atra
vés do rádio ou da televisão, respondendo cada um 
pelos excessos cometidos, com a apuração da res
ponsabilidade solidária do respectivo Partido. 

Art. 253. A propagarida eleitoral, no rádio e na 
televisão, restringír.:se..á única e eX-clusivamente ao 
horário gratuito previsto nesta Lei e disciplinado 
pela Justiça Eleitoral, com a expressa proibição de 
qualquer propaganda paga. 

Parágrafo único. E proibida tambêm qualquer 
propaganda paga atravês da imprensa escrita. 

Art. 254. A partir da data das Convenções Par
tidárias as emissoras de rádios e de televisão deve
rão estabelecer a Sua progi'amação, inclusive noti
ciário, de modo a não favorecer catididato ou parti
do, mas, sendo pennitido informar o que for do in
teresse- do processo eleitoral e entrevistar, de forma 
equitativa, candidatos e representantes p.irtidários. 

§ (\" Os candidatos, após o registro ficam impe
didos de apresentar ou participar de quaisquer pro
gramas etn eJniS:mras de rãdio ou televisão, ressalva
do o disposto no caput. 

§ 29 O desrespeito às normas deste artigo acar
retará a suspensão por atê dez dias da emissora in~ 
fringente, determinada pela Justiça Eleitoral, me
diante deilúncia de Partido Político ou do Minis
tério público, 

Art. 255. Nos 90 (noventa) dias anteriores ao 
pleito ê proibida a divulgação, por qualquer forma, 
de resultados de prêvias, pesquisas ou testes prê
eleitorais. 

Art. 281. São irrecorríveis as decisões dO Tri
bunal Superior Eleitoral, salvo as que contrariarem 
a Constituição e as denigatórias de babeas corpus, 
das quais caberá recurso para o Supremo Tribunal 
Federal, interposto no praz:o de 5 (cinco) dias. 

-Art. 299.- Dar, oferecer, prometer, solicitar ou 
receber, para si ou para outrem dinheiro, dá vida ou 
qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e 
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para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a 
oferta não seja~-ãceita: - - --

Pena - Reclusão até quatro anos e pagamento 
de 5 a 15 dias~multa. 

Parágrafo úriicci. fncorre nas mesmas penas o 
candidato ou Partido Político que a partir da data 
da Convenção e até 30 (trinta) dias após a -eleição fi
zer doações ou der contribuições a eleitores, grupos 
de eleitores ou associações. de qualquer natureza. 
••••••• ~ ' ••••• < ••••••••••••••••••••• <. "'' •. , • < 

Art. 319. Deixar, o candidato ou o responsável 
por Partido Político, de prestar contas das quantias 
recebidas e dos gastos da campanha eleitoral: 

Pena- Pagamento de 90 a 120 dias-multa e per
da do diploma de eleito ou suplente no caso de can
didato. 

Art. 320.- Omitir, dolosamente o candidato ou 
o responsâvel por Partido PolítiCo, doações ou des~ 
pesas na prestação de contas da campanha: 

Pena- Pagamento de 60 a 90-dias~multa e perda 
do diploma de eleito ou suplente no caso de candi
dato. 

Art. '321. Receber doaçóes acima dos limites 
permitidos ou de fon_tes iffcitas ou realizar despesas 
de campanha eleitoral superiores ao limite estipula~ 
do: 

Pena - Pagamento de 90 a 120 dias-multa no 
caso de dirigente partid3rfõ; e perda do registro, no 
caso de candidato. 

Parâgrafo único. Deixar o banco privado ou o
ficial de fornecer no prazo estipulado pela autorida
de judicial requerente o extrato de conta dd candi~ 
dato investigado. 

Pena-- Pagamento de tOO dias-multa por dia ex
ceden~. 

Art. 323. Divulgar, na propaganda, fatos que 
sabe-inverídicos em relação a partidos ou candida
tos e capazes de exercer influência sobre o eleitora
do ou alegar indevidamente e sem autorização, a
poio de pessoa· ou entidade para determinado candi
dato ou partido, capaz de causar grande repercus
são na opinião pública: 

Pena - Detenção de até um ano, ou pagamento 
de 60 a 120 dia!<-multa. 

Art. 329. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou 
receber dinheiro ou qualquer outra vantagem para 
favorecer candidato ou partido em prévias, pesqUi
sas de opinião pública ou divulgações por meio de 
comunicação social: -

Pena- Detenção at~ seis meses e cassação do _re-
gistro se o responsâvel for candidato. - - --

Art. 380. Serâ feriado nacional'? _dia em que se 
realizarem eleições gerais e feriado na respectiva cir-
cunscrição, o dia de eleições locais. _ 

Parágrafo único. A Justiça Eleitoral dará prefe
rência para os domingos ou feriados já previstos em 
lei, ao marcar a data de eleições locais. . 

Art. 381. O valor comercial c_orrespondente ao 
tempo obrig'ató_rio e gratuit~mente cedido em razão 
de lei, pelas emissoras de rádio e Q.e televisão,_para 
programas partidários ou-propaga~da eleitoral será 
consider~d9 parte do custo operactonal da empresa 
cedente, para fins contãbeis, fiscais e. tributârios." 

Art. 29 FicahfiseiitõS"do pagamento da multa a que 
se refere o art. 89 da Lei nq 4.737, de 15 de julho de 19!)5, 
os que não tenham se alistado antes de atingir 19 (d-eie
nove) anos de idade, desde que vi:nham a fazê-lo até o 
dia anterior ao-do encerramento do alistamento eleHor"al 
para as eleições de 1986. . __ . 

Art. 3q Esfa Lei entra em vigor a lq de_JaneJro de 
!986, 

Art. 49 Revogam-se as disposições em coritrãrio-. 

Justificaçio 

A ComissáO Interpartidária, instituída pela feliz ini
ciafíva-dos ilustres presidentes da Câmara dos Deputa
dos e do Senado Federal, integrada pelos representantes 
dos partidos políticos com representação no Congresso 
Nacional, concluiu a elaboração de anteprojeto ·de lei 
que introduz extensas e importantes alterações no Colé
gio Eleitoral vigente (Lei n9 4.737, de 15 de julho de 
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1965). E o fez apôs oonCiulr~\gualmente, ouiràs relevan
tes tareras·-que lhe foram atribuídas, destacando-se, entre 
elas, ó anteprojeto da lei dos partidos políticos, para 
adequá-la às normas de caráter geral estatuídas pela E
menda Constitucional nq 25, iecentemente promulgada. 

O projeto de lei dos partidos políticos foi apresentado 
na Cânla-ra dos Deputados pelo nobre Deputado Egídio 
Ferreira Lima, e está sendo examinado, no momento, 
pela Comissão de Constituição e Justiça daquela Casa 
do Poder Legislativo. 

Julgou-se, por isso, oportuno e indispensável acelerar, 
também, revisão do Código Eleitoral, com mais de 20 
anos de vigência e superado pelos acontecimentos his
tóricos que mudaram a fisionomia pOlítica dó País nestas 
duas décadas. 

As principais alterações ao Código Eleitoral, constan
tes do projeto de lei que ora apresentamos ao Senado Fe
deral, estão indicadas no .rel~tório que o ilustre Deputaw 
do João Gilberto, relatorwgeral dos trabalhos da Comis~ 
são Interpartidária, elaborou e a seguir transcrito, para 
conhecimento do Senado Federal. 

RELATORJO 

PARTE LEGAL 
CODJGO ELEITORAL 
O Código Eleitoral com seus 383 artigOs data de 

1965. Foi instituído pela Lei n'~'4.737, de 15 de julho 
de 1965. 

ArraVés dos anos foi alterado por sucessivas le
gislações. Mas, muita coisa foi regulada por legis
lação esparsa permitindo uma profunda desatuali
zação de algumas partes do Código. 

Assim o Código, institUfdo sob a Constituição de 
1946 ejâ com algumas emendas constitucionais, do 
j'ieríodo 64/65, trata sobre eleição de juiz dç paz, e
leição do Presidente da República com maioria ab
soluta ou confirmação pelo Congresso, eleição de 
governadores por dois turnos etc. São assuntos 
sobre os quais mudou o regime constitucional, em 
alguns casos existiram leis complementares e outras 
regulando especificamente- a matéria, maS, o Código 
permaneceu desatualizado. 

Não houve tempo nem condições para o estudo 
- profundo de um novo Código. Por isto, intenta-se a

penas a reforma do atual, guardando-se sua mesma 
sistemática e seus artigos, apenas substituindo 
vários, revogando alguns, modificando outroS. 

Foram sob-relatores os Senhores Senador Fer~ 
nando Henrique Cardoso e Deputados Ernani Saty
ro e Jorge Medauar. Todos apresentaram estudos 
profundos sobre as partes do Código analizadas. 

Jâ está em linplantação em todo o País o Minis
tério Público Eleitoral. Sua previsão no Código é 
acidental, quanto aos tribunais. A inclusão de um 
título sobre o Ministério Público impõe-se, mas, a 
nosso ver, a sua colocação na Parte dos "Órgãos da 
Justiça Eleitoral", como foi proposto pelo Deputa
do Armando Pinheiro - atravês do prOjeto a res
peito -,- e como afinal foi a única forma viâvel sem 

- alterar a numeração dos artigos, não parece a mais 
correta tecnicamente. O ~p não serã "um órgão da 
Justiça". Mas, jã é um avanço precisar a partici- " 

__ pação do Ministério Público em todO o processo 
c_;:_l~itoral, _ na fisca_Jização da propaganda e das fi
nanças partidárias. 

-_No estudo sobre o Código levamos em conia 
- -p:r:_oj_ctos _dç_parlal'!lent_ª-re_s que nos forarp r_elaciona-

dos pela sinopse da Câmara com os riscoS das im~ 
precrsaes e falhas de um levantamento deste porte. 
Os projetes foram considerados;estudaàos e-alguns 
incluídos na presente modificação do Código. 

Relacion~~~ por dever d-e -juStiça e -~ 
cusa.ndo-nos por falha& que tenham ocor
rido, tais projetas: 4. 708/JB - Alvuo Val
le; 2.155/83- Pri5co Viana; 240/83- Ino
cêncio de . Oliveira; 833/83 - senado; 
1.156/83 -Wagner Lago; 1.564/83 - Nel-

~,son Wedek!n; 4.625/77 - Igo LOssc>; 
4.067/84 - Léllo Souza:. 4.402/84 - José 
Frejat; 4.281/84 - Bento Porto; 266/83 -
Benado; 3-406184 - Márlo Juruna; ~/83 
- Cunha Bueno: 1.147/79 - CCJ; 4.276/84 

Outubro de 198: 

- José Carlos Teixeira; 4.417/84 - Jc-~: 
F'rejat; 28/80 - Benado; 3.171/80 - Beao 
do; 3.181/80- Gomes da Silva; 3.3581'7'7 . 
Jorge Arba8e; 99/83 - senado; 1.859/83 
N!Json G!bson; 1.013/83 - Borges da SI! 
vetra; 200/83 - Inocêncio de Oliveira 
4.629/84- Jorge Medauar; 3.818/84- He.ti 
rique Eduardo Alves; 3. 731180 - OSVA.1·::!· 
Melo; 166/83- Senado; 5.436/81 - (lQr!r
Cotta; 3.384184- Vicente Queiroz; 1. 759/& 
- Nllson G!bson; 1.455/83 - Nllson G!t 
son; 5.374/81 - Jollo Hercullno; 4.600/C 
- Amadeu Cle&ra; i-564!84 - José Fer 
nan<lez; 4.142184 - Paulo Zarzur; 3.981/S 
- Gllson de Ba.rros; 3.907/84- Léllo Soo 
za; 3.8611184 - Henrique Eduardo Alvê., 
3.800/M - Jackson Ba.neto; 3.6ll4/84 
Lúcia VIveiros; 3.475/M - Mauro Sam 
po!o; 3.032/84- Adall Vettora.zzo; 3.198/iõ 
- Osvaldo Melo; 1.928/83 - Humbert· 
Souto; 1.167/83 - Daso Coimbra; 599179 
Genival Tourinho; 478179 - Maur!o!<: 
Fruet; 985/83 - Adhemar Ghis!; 3.488/T 
- J. a. de Araújo Jorge; 5-7/80 - Sena 
do: 354/81 - Senado; 1.347/7~ -José Co. 
margo; 3.012176 - Lldov1no Fa.nton 

c~ 1.382/83 - Leônldas Bampa.lo; 5.188/81 
ColHo Borla; 5,043/81 - Edson Vldlga] 
999/83 - Cunha Btreno; 3.255/84, - Mar 
cos Lima; 3.5-15/80- Senado; 22/79- Stc 
esse! Dourado: 31/80 - Senado; 140/80 
Benado; 483179 - Fernando Coelhc 
4.382/84 - ce1so Barros; 250/83 - CC• 
18179 - João CUnha; 2. 635/76 - Henr:!qt; 
Eduardo Alves; 478/83 - Vicente Q~eli"·~-· 
780/83 - Jonathas Nunes; 4.012/84- Vo.l 
mor G!avarlna; 4.026/84 - Sérgio Murl!c 
.4.516/8~ - Benado; 263/83 - B!!nadc 
174/83- Benado; 3.272/84- Re!nhold st~ 
phanes; L821/83 - Nilson Glbson; 4.179/~ 
-Francisco Amaral; 5.196/85 - Arman<! 
Pinheiro; 4.629/84 - J.orge Mede.u~ 

250/83 - Dante de Oliveira.; e mais -~' 
t6éa encaminhadas dtretamente pe\.: 
deputados Maçao Tadano, Osvaldo 'Lfm 
Filho, AnDando Pinheiro, Dante de OliVA' 

- ra e Inocêncio de Oliveira. 
As principais alterações intentadas por este pr 

jeio: 
- .:.__Regulamenta a inscriçãO e o voto do analfªt 

to, criando condições para o alistamento com ;~ 

pressão digital e obrigando a cédula a sempre I_ 

componente que permita ao eleitOr escolher sem 
necessidade de leitura de nomes, o seu candidato • 
majoritária -e a sua legenda na proporcional. 

-O alistamento do analfabeto não serâ obri~ 
tório. 

-A regulamentação do funcionamento do~. 
nistério Público, antes só previsto perante os trib 
nais, em todas as fases do processo eleitoral. Int1 
dução_ do Título V, na parte dos órgãos da Justi 
Eleitoral, para definir amplamente as atribuições· 
MP que passa a fiscalizar o processo eleitoral, o a1 
timento- eleitoral, a propaganda e a prestação 
·co"ntas dos Qartidós. Assim, o Ministério Público = 

rã nova barreira contra os abusos do poder eco~' 
mico_. 

-~alta ao sistema anterior da escolha dos r-. 
nistros do TSE e Juizes dos TREs entre apenas ~ 
vogados, não podendo na vaga de advogado ser n 

_ me:a4_o promotor ou juiz aposentado. Esta parte 
Código s-ofreu alteração por recente lei que teve · 
percussão negativa no meio dos advogados. At:l::~ 

tacão da composição dos Tribunais ao que ê iJlc;v 

to na Constituição, quanto às demais vagas. 

-Sobre as turmas·de escrutinadores: previ~ 
de ser evitado que pessoas da m~sma empresa ou • 
ganizaçã.o ou: de __ ,grande afinidade _entre si c~illl
nham uma turma (barreira contra fraudes nas af 
rações) e legalização dC; uma folga após o trabaf; 



...~.tubro de 1985 

do escrutínio como prêmio e repouso necessário aos 
que enfrentaram tal tarefa não remunerada. 

- Adaptação de regras sobre documentos para 
alistamento a previsões legais atuais (documento 
profissional é vâlido; não distinção entre brasileiros 
natos ou naturalizados). · 

- Regulamentação da forma de alistamento do 
eleitor que completar dezoito anos atê o dia da 
eleição, mas, depois de encerrado o prazo de alista~ 
menta, como vai ser alistado (cumprimento dã 
Emenda Constitucional n'l 25). 

- Previsão de que os preparadores serão subme
tidos a prévia aprovação pelos partidos. 

- Regras sobre o conceito de circunscrição: o 
Distrito Federal passa a ser uma delas. · 

- Permissão de um candidato concorrer na mesM 
ma circunscrição a um cargo majOritário-e um proM 
porcional. 

-Desvinculação entre Deputado_Federal e DeM 
putado Estadual, retirando o dispositivo que exigia 
a vinculação. 

- Previsão do registro de candidatos por coliM 
gações e regulamentação de aspectos dela na eleição 
proporcional, seguindo os princípios que foram 
aprovados no Projeto de Lei dos Partidos Políticos 
(número de candidatos, registro, suplentes, etc.): 

- Proibição de localizar seções em empresa agrí~ 
cola, comercial ou industrial. 

-No caso da utilização de meios eletrônicos de 
votação, acesso aos partidos, através de fiscais, a toM 
das as fases, desde a programação. 

-Outras regras básicas para o futuro uso de má
quinas de votar. 

-Garantia de que o fiscal de partido_ acompa
nhará a abertura e c_ontagem dos votos diretamente 
na mesa de escrutínio (alguns juízes tell} afastado os 
fiscais do local para uma distância que nilo permite 
ver o que se passa); outras regras sobre acesso dos 
fiscais, delegados e candidatos a todos os lugares da 
apuração e a junta. 

- Restabelecimento geral do voto na legenda. 
- Prazo de 24 horas para a impugnação de urna 

após o têrmino do ato de sua apuração, resolvendo 
a situação criada pela impossibilidade atual de re
curso se a impugnação nilo for feita até -o fim da 
apuração de cada urna. 

- Regulamentação da eleição presidellcial de 
acordo com o novo princípio constitucionaL 

-Voto no exterior nas eleições de Presidente, 
Senador, Governador, Deputado Federal e Deputa
do Estadual. 

- Propaganda eleitoral: responsabilidade dos 
candidatos e dos partidos. Candidato registra no li
vro do Partido, o que receber ou gastar na campa
nha; no final partido e candidato prestam contas; o 
candidato é obrigado a guardar a documentação 
durante três anos; previsto crime com penas, inclusi
ve a perda de diploma de eleito ou suplente, para os 
casos de não prestar contas, omitir--documentos de 
doações ou gastos. 

- Partidos estabelecem teto máximo de gastos 
para os candidatos; Justiça Elei~ral poderá fixar 
mâxímo para doações -e despesas: Qui::ni receber de 
fonte não permitida ou mais do que o previsto ou 
quem gastar mais do que o permitido, comete crime, 
com pena. 

- Possibilidade de quebra do sigilo bancârio, 
por solicitação do juiz nas inVestigações sobre-abuso 
de poder económico em campanha eleitoral e tipifi
cação de novos crimes neste campo. 

- Redução de_500 para duzentos.metros de dis
tância de prédios públicos etc. a vedação do funcio
namento de serviços de altofalantes. _ 

- Fica proibido alegar apoio de pessoa ou enti
dade para partido ou candidato sem prévia autori
zação. 

- Modificações quanto às aluais regras a respei
to de cartazes, faixas, pichações etc. Nas proprieda
des particulares passam a ser permitidas faixas e 
cartazes, mas, a Justfça poderá impor limitações em 
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favOr do controle do poder económico. Só a Justiça 
Eleitoral orientará o exercício do poder de polícia 
em favor da ordem pública e da preservação de .di
reitos individuais, inclusive o de propriedade, nas 
-campanhas. 

- Regulamentação ampla da propaganda gra-
- tuita. Regras especiais sobre debates, noticiários, 

transmissão..de comfcios etc. Regra bãsica de sessen
ta dias com duas horas diárias nas eleições gerais e 
trinta dias, duas horas diárias, nas Municipais. Dis
tribuição do tempo, metade entre todos os partidos, 
metade_ na proporçionalidad~ <la Câmara d_ps Depu
tados ou Câmara dos Vereadores. Permissão para 
as emissoras computarem como gasto operacional o 
valor comercial dos tempos cedidos gratuitamente 
aos partidos e à campanha eleitoral. 
· -Divulgação de prévias proibida nos noventa 

dias antes da eleição (atualmente é de quinze dias a 
proibição). 

- Adequação das regras de recursos ao Supremo 
ao principio vigente na Constituição. 

--_ Isenção de multa por atraso no alistamento 
atê a eleição de 1986._ 

:.___Vigência das ai tirações a partir -de }9 de janei
ro_de 1986. 

- Como no trabalho anterior, do anteprojeto da 
Lei dos Partidos Politicas, ê preciso ressalvar que 
muitas decisões da Comissão foram adotadas por 
maioria de votos, quando ficou impossível o con
senso.- Por isio é de ressalvar a posição pessoal do 
próprio relator ou de cada membro da Comissão 
nas questões em que foram vencidos. 

_-...... O anteprojeto de alterações no Código Eleito
ral representa um passo de aperfeiçoamento da le
gislação" eleitoral existente e sua compatibilização 
com os novos tempos e as regras do jogo democráti
co. 

Brasília, li de setembro de 1985. -Deputado 
João Gilberto, Relator." 

Sala das Sessões, em 9 de outubro de 1985.-Senador 
Aloysio Chaves 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI.N' 4.737, DE 15 DE JULHO DE !965 

Institui o Código Eleitoral. 

Art._· 4~- ·Sã~· ~Í~i~~;~s·_ 6·s- 'br~~ii~ir-~s·· iriii~·~ · d~ ·.i$ 
anos que se alistarem na forma --dã lei. 

Art. 5~ __ _Não podem alistar-se eleitores: 
I - os analfabetos; 
II- os que não saibam exprimir-se na língua nacio

nal; 11 

Art. 69 O alistamento e o voto silo obrigatórios pira 
os brasileir_os de um e outro sexo, salvo: 
I- quanto ao alistamento: 
a) os inválidos; 
b) os maiores de setenta anos; 
c) os que se encontrem fora do País; 
II-- quanto ao voto: _ 
a) oS enfermos;_ 
b) os que ·se encontrem fora do seu domicílio; 
c) os fu~cionários civis e os militares, em serviço que 

os impossibilite de votar. 

Art._l2. São órg-ãos dã Justiça- Eleitoral: 
I:....:. o ~Tiihuital _Sui)eiior Eleitoral, cOrii sede na Capi

tal da República e jurisdição em todo o País; 
II- um Tribunal Regional, na Capital de cada Esta

do, no Distrito Federal e, mediante proposta do Tribu
nal Superior, na Capital de Território; 
III- Juntas Eleitorais; 
[V -Juizes Eleitorais. 

Art. 16. Compõe-se o Tribunal Superior: 
I- mediante eleição em escrutínio secreto: 
a) de dois Juízes escolhidos pelo Supremo Tribunal 

Federal dentre os seus Ministros; 
b) de dois Juízes escolhidos pelo Tribunal Federal de 

Recursos dentre os seus Ministros; 
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c) de um Juize scolhido pelo Tribunal de Justiça dQ 
Distrito Federal· dCntie os sCus Desembatgadores; 

II - por nomeação do Presidente da República, de 
dois dentr.e seis cidadãos de notável saber jurídico e re
putação ilibada, indicados pelo Supremo Tribunal Fede
ral, em listas trfplices, destas não podendo constar nome 
de magistrado aposentado ou de membro do Ministério 
Público. 

§ 19 Não podem fazer parte do Tribunal Superiorct
dadãos que tenham entre si parentesco, ainda que por 
afinidade, atê o 49 (quarto) grau, seja o vínculo legitimo 
ou ilegítimo, excluindo-se neste caso o que tiver sido es
colhido por último. 

Art. 25. Os Tribunais Regionais compor-se-ão: 
I - mediante eleição em escrutínio secreto: 
a) de três Juízes escolhidos pelo Tribunal de Justiça 

dentre seus membros; 
b) de dois Juízes escolhidos pelo Tribunal de Justiça, 

dentre os Juízes de Direito; 
II - por nomeação -do_ Presidente da República de 

dois dentre seis cidadãos de notãvel saber jurídico e re:
putação ilibada, que não sejam incompatíveis por lei, in
dicados pelo Tribunal de Justiça. 

§ J9 A lista tríplice organizada pelo Tribunal de Jus
tiça será enviada ao Tribunal Superior Eleitoral. 

§ 29 A lista não poderá conter nome de magistrado 
aposentado ou de membro do Ministério Público. 

§ 39 Recebidas as indicações, o Tribunal Superior 
divulgará a lista através de edital, podendo os Partidos, 
no prazo de cinco dias, ímpugnã-la com fundamento em 
incompatibilidade. 

§ 49 Se a impugnação- for julgada procedente quanto 
a qualquer dos indicados. a lista será devolvida ao Tribu
nal de origem para complementação. 

§ 59 Não havendo impugnação, ou desprezada esta, 
o Tribunal Superior encaminhará a lista ao Poder Execu
tivo para a nomeação. 

§ 69. Não podeni fazer parte do Tribunal Regional 
pessoas que tenham entre si parentesco, ainda que pot 
afinidade, atê o 29 grau, seja o vínculo legitimo ou ilegíti
mo, excluindo-se neste caso a que tiver sido escolhida 
por último. 

§ 79 A_ nomeação de que trata o n'l II deste artigo
não poderá recair em cidadão que tenha qualquer das in
compatibilidades mencionadas no art. 16, § 29 

Art. 26. O Presidente e o Vice-Presidente do Tribu
nal Regional serão eleitos por este dentre os três Desem
bargadores do Tribunal de Justiça; o terceiro Desembar
gador será o Corregedor Regional da Justiça Eleitoral. 

§ 19 As atribuições do Corregedor Regional serão fi
xadas pelo Tribunal Superior Eleitoral e, em carãter su
pletivo ou complementar, pelo Tribunal Regional Eleito
ral perante o qual servir. 

§ 2" No desempenho de suas atribtüções, o Correge
dor RegÍb"iiãl se locoffioverá paia as Zonas Eleitorais nos 
seguintes casos: . 
1- por determinação do Tribunal Superior Eleitoral 

ou do Tribunal Regional Eleitoral; 

Art. 32. Cilbe a jurisdição de cada uma das Zonas 
Eleitorais a um Juiz_de Direito em efetívo exercício e, na 
faltã deste, ao seu Substitut9 legal que goze __ das prerroga
tivas do art. 95 da Constituição. 

P~rág~afo único. __ O~de houver mais de u~a Vara, o 
Tríbii.i1al Regíonãl designaà aquela óu aquelas a que in
cumbe o serviço eleitoraL 

Art. 38~- Ao PresidentedaJuntaéfacultadonomear, 
dentre cidadãos de notória idoneid.ade, escrutinadores e 
auxiliares em número capaz de atender à boa marcha dos 
trabalhos. 

§ l'l É obrigatória essa nomeaçã_o sempre que hou
ver ,mais de dez urnas a apurar. 

§ 2'1 __ Na hipótese do desd~ramento da Junta em 
Turmas, o respectivo Presidente 'J1.omeará um escrutina
dor para servir como Secretârio em cada Turma. 

§ 39 A têm dos Secretários a que se tefere o parágrafo 
anterior. seiâ designado pelo Presidente da Junta um es
crutinador para Secretário-Geral, competindo-lhe: 

I - lavrar as atas; 



3922 Quinta-feira 10 

11- tomar por termo ou protocolar os recursos, neles 
funcioriiindo como escrivão; -

III- totalizar os votos apurados. 

Art. 40. Compete à Junta Eleitoral: 
I -apurar, no prazo de lO (dez) dias, as eleições reali~ 

zadas nas Zonas Eleitorais sob a sua jurisdição; 
II- resolver as impugnações e demais incidentes veri

ficados _durante os trabalhos da contagem e· da apuraçã9; 
III- expedir os boletins de apuração mencfOil-ados 

no art. 179; --- --- -- -

IV- expedir diploma aos eleitos para cargos munici
pais. 

Parâgrafo úniCo. Nos Municípios oDde houver mais 
de uma Junta Eleitoral~ a expediçãO dOs diplonias serâ 
feifa pela que ·ror p(esidida pelo Juiz Eleitoral mais anti~ 
go à qual as demais enviarão os documentos.âa eleição. 

Art. 41. Nas Zonas Eleitorais em que for autorizada 
a contagem prévia dos votos pelas Mesas Receptoras, 
compete à Junta Eleitoral tomar as providênciaS mencio-
nadas no art. 195. _ 

Art. 42._ O alistamentO- se faz mediante- a quallfí-
cação e insCrição dO eleitor. - -

Parãgrafo único": Para o efeito da inscriÇã-o;· ê-- do
micflio_eleitoral o lugar de residência ou moradia do re
querente,_ e, verificado ter o alistando mais de uma, 
considerar-se-ã domicílio qualquer delas. 

Art. 44. O requerimento, acompanhãdo --de 3-(três) 
retratos, serã -instrU:fdo com um dos seguintes documen
tos, que não perderão ser supridos mediantejustffiCaçãõ: 

I - carteira de identidade expedida pelo órgão com-
petente do Distrito Federal ou dos Estados; ___ _ 

II - certificado -de quitação do serviço militar; 
III- certidão de idade extraída do Registro Civil; 
IV- instrumento póbfico do qual Se- infir~, por direi-

to, ter o requerente idade superior a dezoito anos e do 
qual conste, tambêm, os demais elementos necessários à 
sua qualificação; _ 
V- docume'nto do qual se infira a nacionalidã.de bra

sileira, origii1ár1â Ou--adquirida, dO requerente. 
Parãgrafó úniCo.---serâ devolvido o requerimento que 

não conten.ha os dados constantes do modelo oficial, na 
mesma ordem, em caracteres inequívocos. 

Art. 45. O Escrivão, o funcionãrio ou o Preparador, 
recebendo a fórmula e documentos, determinará que o 
alistando date e assine a petição- e em ato contínuo ates
tarã terem sido a data e a assinatura lançadas na sua pre
sença; em seguida, tomará a 'assinatura -do requerente na 
••rolha individual de votação" e nas duas vias do titulo 
eleitoral, dando recibo rla petição e do documento. 

§ I~ O requerimento será submetido ao despacho do 
Juiz nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes. 

§ 211 Poderá o Juiz, se tiver dúvida quanto à identida~ 
de do requerente ou sobre qualquer outro requisito para 
o alistamento, converter o julgamento em diligência para 
que o alistando esclareça ou complete a prova ou, se for 
necessãrio, compareça pessoalmente à sua presença. 

§ 31' Se se tratar de qualquer omissão ou irregulari
dade que possa ser sanada, fixarão Juiz, para isso, prazo 
razoável. 

§ 41' Deferido o pedido, no prazo de cinco dias, o 
título e o documento que instruiu o pedido serão entre
gues pelo Juizt Escrivão, Funcionário ou-Preparador. A 
entrega far-se-á'ao próprio eleitor, mediante recibo, ou a 
quem o eleitor autorizar por escrito o recebimento, 
cancelando-se o título cuja assinatura não for idê.ntica à 
do requerimento de inscrição. e à do recibo. 

O recibo será obrigatoriamente anexado ao processo 
eleitoral, incorrendo o Juiz., que não o fizer, na niulta de 
um a cinco salários mínimos regionais, na qual incorre
rão ai-nda o EscriVão, Funcionário ou Preparador, seres
ponsáveis, bem como qualquer deles, se entregarem ao 
eleitor o título cuja asSinatura não for idêntiCa à do re
querimentO de inscrição e à do recibo ou fizerem a pes
soa não autorizada por ecrito. 
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§ 51' A restituição de qualquer documento não pode
ri ser feita antéS de despachado' O pedido de alistamento 
pelo Juiz Eleitoral. 
~..§ 6~' Quinzenalmente, o Juiz Eleitoral fará publicar 
pela imprensa, onde houver, ou_ por editais, a lista dos 
pedidos de _ins_crição; mencionando os deferidos, os inde
ferid_os e os convertidos em diligência, Contando~se dessa 
publicação o·prazo para os recursos a que se refere o pa
rágrafo ·seguinte. 

§ 7~ Do despacho que indeferir o reqUerimento de 
inSCriÇão Caberá rect.irSo'lriterPóSto pelo alistando e o do 
que o deferir poderã recorrer qualquer Delegado de Par-
tídO. --- -- --

§ s~ Os rcursos referidos no parãgrafo anterior serão 
jul_gados pelo Tribunal Regional Eleitoral dentro de 5 
(cinco) dias_. 

§ 911 Findo esse prazo, sem que o alistando se mani
feste, óli logo que seja desprovido o recurso em instância 
superior, o Juiz inutilizarã a folha individua! de votação 
assinada pelo requerente, a qual ficará "fazendo parte in
grante do processo e não poderâ, em qualquer tempo', ser 
sUbStitUída; nem dele retirada, sOb pena cfe incorrer o
responsável n:is sanções previstas no art. 293. 

A'ri.r 47' ... As' ~~Úâ~~~ 'd~~n~~~~~t~-~~ ·~~·a~~~~~. 
quando destinadas ao alistamento eleitoral, serão forne~ 
cidas gratuitamente, segundo a ordem dos pedidos apre
sentados em Cartório pelos alistandos ou Delegados de 
Yartido. - -

§ 111 Os Cartórios de Registro Civil farão, ainda, gra
tuitamente,_o registro de nascimento, viSando ao forneci~ 
menta de certidão aos alistandos, desde que pi-ovem ca
rência de recursos, ou aos Delegados de Partido, para 
fins eleitorais. · 

Art. 53. Se o eleitor estiver fora do seu domicilio 
eleitoral poderá requerer a segunda via ao Juiz da Zona 
em que se encontrar, esclarecendo se vai recebê-la na sua 
Zona ou na em que requereu. 

§ 19 O reque!imento, acompa!}hado .de um nov_o 
título assinado pelo eleitor na presença do escrivão oU: de 
fucionãrío designado e de uma fotografia, será encami~ 
nhado ao Juiz da Zona do eleitor. 

§ 2"' Antes de processar o pedido, na forma prevista 
no artigo anterior. o Juiz determinará que se confira a 
assinatura constante do novo titulo com a da folha indi
vidual de votação ou do requerimento de inscrição. 

§ 39 Deferido Q pedido, o título será enviado ao Juiz 
da Zona que remeteu o re-querimento, caso o eleitor haja 
solicitãdo essa providênCfa, ou ficará em cartório aguar
dando que o interessado o procure. 

§ 41' O pedido de segunda via formulado nos termos 
deste artigo só poderâ ser recebido até 60 (sessenta) dias 
antes do pleito. 

Art. 62. Os-Tribunais Regionais- EleitOrais nomea
rão Preparadores para auxiliar o alistamento: 
I- para sedes das Zonas Eleitorais que estejam va

gas; 
II- para as sedes das Comarcas, termos e MuncfpiOs 

que não forem sede de Zona Eleitoral; 
III - para as sedes dos Distritos judiciários ou murii-

cipais; · --

IV- para os povoados distantes mais--de 12 (doze) 
quilômetros da sede_da Zona Eleitoral ou de difícil aces
so, onie resida um mínimo de I 00 (cem) pessoas em con-
dições· de se inscreverem como eleitores. · 

§ 111 Os Preparadores serão nomeados por indicação 
do Juiz Eleitoral, mesmo que a nomeação haja sido re-
querida por Partido Políticá. _ -

Art. 83. Na eleição direta para o Senado Federal, 
•pãiã" Prefeito e V ice-PrefeitO, adotar-se-á o princfpio ma
joritãrio. 

Ãrt. 86. Nas eleições presidenciais, a Circunscrição 
serã o País: nas eleições- f~derais e estaduais, o Estado; e 
nas municipais, o respectivo Município. 
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CAPITULO I 

D~ Registro dos Candidatos 

Art. 87. Somente podem concorrer às eleições car. 
didatos registrados por Partidos. 

Paragrafo único. Nenhum registro serâ admitid· 
fora do período de 6 (seis) meses antes da eleição. 

Art. __ 88. Não ê permitido registro de candidato em 
hora para cargos diferentes por maiS de uma CirC'JJn~ 
cricão oá para ritai:s de um cargo na mesma Circnn
criÇão. 

Parãgrafo único. Nas eleições realizadas pelo sist-
ma proporcional o candidato deverã ser filiado ao Part 
do na Circunscrição em que concorrer, pelo tempo qu 
for fixado nos respectivos estatutos. 

Art. 91. O registro de candidatos a Presidente 
Vice-Presidente, Governador e Vice-GoVernador, c 
Prefeito e Vice-Prefeito, far-se-á sempre em chapa únk 
e indivisível, ainda que resulte a indicação de aliança ,_. 
Partidos. 

§ 111- O registro de-Candidatos a Senador far-se-â Cc 
o do suptetlte partidário. 

§ 211 NOs Territórios far-se-ã o registro -do candida~ 
_a"' Deputado com o do suplente. 

Arr. 92. Para as eleições que_ obedecerem ao sister_r 
proporcional, cada Partido poderá registrar candidat.
até o seguinte Iíinite: 

a) para a Câmara dos Deputados- o número de h 
gares a preencher mais um terço, completada a fração; 

b) para as Assemblêias Legislativas - o número • 
lugares a preencher mais a metade, completada a fração 

c) para as Câmaras de Vereadores- o triplo do n1 
mero de lugares a preencher. 

. •Ãrt.· 94: .. ó' ;~gi~tr; P~de. ~~r- ~;~;;.;~~id~' P~~ 'ó~i~;, 
do de Partido, autorizado em documento autêntico, i1 
clusive telegrama de quem re.çponda pela direção part 
dária e sempre com assinatura reconhecida por Tabe!W.• 

§ 111 O requerimento de registro deverá ser ins!!Ufd· 
I- com a cópia autêntica da atá da Convenção ~· 

hOUVer (eito a escolha do candidato, a qual deverá ~; 
conferida como original na Secretaria do Tribunal ou:
Cartórío Eleitoral; 

II _:_ corri- autori~ação do candidato, em documeni 
com a assinatura recOnhecida por Tabelião; 

UI- c.om certidão fornecida pelo CartóriO Eleito1 
da Zona de inscrição, em que conste que o registrando 
eleitor; 

IV ...:.:.. com prova de filiação partidâria, salvo para 
candidatos a Presidente e Vice-Presidente, Senador e l· 
pectivo suplente, governador e Vice-Governador~ Pref. 
to e Vice-Prefeito~ 

Art. 96. Será negado o registro a ca_ndídato q1.: 
públi-Ca Ou ostensivamente, faça parte ou seja .ãd_epto-. 
Partido _Político cujo registro tenha sido cassado c·~· 
fundamento no art. I4t, § 13, da Constituição Feder:tl 

Art. 97. P[otocolado o requerimento de registro, 
Presidente do Tribunal ou o Juiz Eleitoral, no caso • 
eleição municipal ou distrital, fará publicar imediat 
mente edital para ciêricia dos ínteresSados. 

§ l~" O edital serâ publicado na Imprensa Oficial, ;-. 
Capitais, e afix.ado em Cartório, no local de: costume, E 

demais Zonas. 
§ 29 Do pedido de registro caberá, no prazo de 

(dois) dias, a contar da publicação ou afixação . .do edit: 
impugnação articulada por parte de candidato ou 
Partido Político. 

Á~t." .I 04: · · Ã.~ ~~id~1~~ · ~fi~ia·i; _·s~;i~ ·d~~i~~~;d; 
distribuídas exclusivamente pela Justiça Eleitoral, deve; 
do ser impressas em papel branco, opaco e pouco abs· 
ven(e: A lmpressãõ será em tinta preta, com tipos unif•_ 
mes de letras. 

§ 111 Os nomes dos candidatos para as eleições maj 
ritátiãs-devem figurar na ordem determinada por S• 

teia. · -
§ 211 O sorteio será realizado após· o deferimento · 

último pedido de registro, em audiência presidida P· 
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Juiz ou Presidente do Tribunal, ria presença dos candida-
tos e Delegados de Partidos. __ 

§ 3~> A realização da audiência será anunciada com 3 
(três) dias de antecedência, no mesmo dia em que for de-
ferido o último pedido de registro, devendo os Delega
dos de Partido ser infiinados por ofíciO sob protocolo. 

§ 4<:> Havendo substituição de candidatos após o sor
teio, o nome do novo candidato deverã figurar na cédula 
na seguinte ordem: ' 
I- se forem apenas 2 (dois), em último lugar; 
II - se forem 3 (três), em segundo tugar; 
III- se forem mais de 3 (três), em penúltimo lugar; 
IV- se permanecer apenas I (um) candidato e forem 

substituídos 2 (dois) ou mais, aquele ficará em primeiro 
lugar, sendo realizado novo sorteio em_r_~~ação aos de
mais. 

§ 59 Para as eleições_· realizadas pelo sistema propor
cional a cédula conterâ espaço p·arã·-qoe o eleitor escreva 
o nome ou o número do candidato de sua preferênCía e 
indique a sigla do Partido. 

§ 6" As cédulas oficiais serão confeccionadas de m2-
neira tal que, dobradas, resguardem o sigilo-dO voto sem 
que seja necessário o emprego de cola para fechâ-la-s. 

CAPITULO IV 
Da Representação Proporcional 

Art. 105. Nas eielções pelo sistema de representação 
proporcional não será permitida aliança de Partidos. 

À~~-. i i i .. é~~·sid;;;r:;~-ã~· -s~;J~~t;; . d~. ~~p;;s·e·n: 
tação partidáría: 
I- os mais votados sob a mesma legenda e não elei

tos efetivos das listas dos respectivos Partidos; 
II- em caso de empate na votação, na ordem decres

cente de idade. 

A~t.' 'r33: ··oi1Ji~~~ E,;tt~;~~-~~~i;rã~~;~p~~;id;~te 
de cada Mesa Receptora, pelo menos ?2 (setenta e duas) 
horas antes da eleição, o seguinte material: _ 

I - relação dos eleitores da Seção, que poderá ser dis
pensada, no todo ou em parte, pelo respectivo Tribunal 
Regional Eleitoral, em decisão fundamentada e aprova
da pelo Tribunal Superior Eleitoral; 

II - relações dos Partidos _e dos candidatos registra
dos, as quais deverão ser afixadas no recinto das_Seções 
Eleitorais em lugar _visível, e dentro das cabinas indevas
sáveis as relações de candidatos a eleições proporcionais; 
lll- as folhas individuais de votação dos eleitores da 

Seção, devidamente acondicionadas; 
IV- uma folha de votação para os eleitores de outras 

Seções devidamente rubricada; 
V -uma urna vazia, vedada pelo Juiz Eleitoral, com 

tiras de papel ou pano forte; 
VI- sobr~rtas maiores para os votos impugnados 

ou sobre os quais haja dúvida; 
VII- cédulas oficiais; 
VIII - sobrecartas especiais para remessa à Junta 

Eleitoral dos documentos relativos à eleição; 
IX - senhas para serem distribuídas aoS'" eleitores; 
X- tinta, canetas, penas, lápiS- e papel, necessários 

aos trabalhos; 

XI- folhas apropriadas para impugnação e folhas 
para observação de fiscais de Partidos; 

XII- modelo da ata a ser lavrada pela Mesa.Recep-
tora; 

X III - material n.ecessárío para vedar, após a v o~ 
tação, a fenda da urna; 

XIV- um exemplar das instruções do Tribunal Supe
rior Eleitoral; 

XV- material necessário à -c-Oritãgeril dos vot~;
quando autorizada; 

XVI- outro qualquer material que o Tribunal Re
gional julgue necessário ao regular funcionamento da 
Mesa. 

§ {9 O material de- que trata este artigo devcrã serre
metido por protocolo ou pelo correio acompanhado de 
uma relação·ao pé da qual o destinatário declararâ o que 
recebeu e coino o recebeu, e aporá sua assinatura. 
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§ 29 Os Presidentes da Mesa que não tiverem recebi~ 
do até 48 (quarenta e oito) horas antes do pleito o referi~ 
do material deverão diligenciar para o seu recebiment!). 

§ 39 O Juiz Eleitoral, em dia _e hora previamente de~ 
signados em presença dos fiscais e Delegados dos Parti~ 
dos, verificará, antes de fechar e lacrar as urnas, se estas 
estão comPletamente vazias; fechadas, enviará uma das 
chaves, sé houver, ao Presidente da Junta Eleitoral e a da 
fenda, também se houver, ao Presidente da Mesa Recep
tora, juntamente com a urna. 

A rt. 135. Funcionarão as Mesas Receptoras nos lu
gares designados pelos Juízes Eleitorais 60 (sessentã.) dias 
antes da elei~, publicando-se a designação. 

-§ l'>' A pUblicação deverá conter a Seção com a nu
meração ordinal e local em que deverá funcionar com a 
indicação da rua, número e·qualquer outro elemento que 
facilite a local!zação pel? eleitor. _ __ _ 

§ 29---~r~se-ã preíeréncia aos edificios públicos, 
rCco~rré_ndo-se aos particulares se_fa_ltarem aqueles em 
número e condições adequadas. _ 

§ ,39 A propried-ade particular será obrigatória e gra~
tuilamente cedida para esse fim. 

!:i 4'>' É expressamente vedado o uso de propriedade 
pertencente_a candidato, membro do Diretório de Parti
do, Delegado de Partido ou autorida~e Pt?l_icial, bem 
como dos respectivos cônjuges e parentes, consangüí
neos ou afuls, até o ~_grau_\ in_clusi'!Le~~ 

§- S'it Não poderão_ ser localizadas Seções Eleitorais 
em faZenda, sítio ou qualquer propriedade rural privada, 
mesmo existíndo_ no local prédio público, incorrendo o 
Juiz nas penas do art. 312, em caso de infrigência. 

§ 69 Os Tribunais Regionais, nas Capitais e os Juízes 
Eleitorais, nas demais Z~_(arào arnpla divulgação da 
localiiação das Seções. -

§ 79 Da desigaa_ç_à_o dos lugares de votação poderá 
qualquer" Partido reclamar ao Juiz Eleitoral, dentro de 
três dias a contar da publicação, devendo a decisão ser 
proferida dentro de quarenta ~ oi_t_ojtpras. 

§ 8"' Da decisão do Juiz Eleitoral caberá recurso 
para o Tribunal Regional, interposto dentro de três dias, 
devendo no mesmo prazo ser resolvido. 

§ 99 Esgotados os prazos referidos nos §§ 79 e 89 des
te_ artigo, não mais poderá ser alegada, no processo elei~ 
torai, a_ proibição contida em seu § 59. 

ArL_ 1.46. Observar~se-á na votação o seguinte: 
I- o eleitor receberá ao apresentar-se na Seção, e an~ 

tes de. penetrar no recinto da Mesa, uma senha numera
da, que o Secretário rubricará, no momento depois de 
verificar, pela relação dos eleitores da Seção, que o seu 
nome consta da respectíva pasta; 

II - no verso da senha o Secretário anotará o número 
de ordem da folha individual da pasta, número esse que 
constará da relação enviada pelo Cartório à Mesa Re
ceptofa; 
III- admitido" a Jienetrãr no recinto da Mesa, segun

do a ordem numérica das senhas, o eleitor apreserltará 
ao Presidente_ seu _titulo, o qual poderá ser examinado 
P?r fisc~l ou Delegação de Partido, entregando, nomes
mQ ~ato, a-senha; 

IV -pelo número anotado no _verso da senha, o Pre
sidente, ou Mesário, localizará a folha individual devo
tação, que será confrontada com o título e poderá tam
bém_ ser_ exami.o_ªda por fiscal ou Delegado de Partido; 
V- achando-se em ordem o título e a folha indivi

dual e não havendo dúvida sobre a identidade do eleitor, 
o _Presidente 4a Mesa o convidará ·a lançar sua assinatura 
no verso da folha individual de votação; ern seguida, 
entregar-lhe-~ a cédula única_rubx:icada no ato pelo Pre
sidente e Mesários e riumerada de acordo com as ins
truções do Tribunal Superior, inStruindo-o sobre a for
ma de dobrâ-la,_ fazendo-o passar à cabina indevassável, 
cuja porta ori cortina serã cerrida em seguida; 

VI- o eleitor será admitido a votar, ainda que deixe 
de exibir no at9 da votaç~o o seu titulo, desde que seja 
inscrito na Seção e conste da respectiva pasta a sua folha 
individual de votação; nesse caso, a prova de ter votado 
será feita mediail-te certidão que obterá posteriormente, 
no Juízo competente; 

VIl- no caso da omissão da folha indiVidual ná. res
pectiva pasta verifi_cada no ato da votação, serão eleitor, 
ainda, admitido a votar, desde que exiba o seu título elei-
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torai e dele conste que o portador ê inscrito na Seçâo, 
sendo o seu voto, nesta hipótese, tomado em separado e 
coj_hida s_ua assinatura na folha de votação modelo 2 
(dois). Como ato preliminar da apuração do voto, 
averiguar-se-á se se irata de eleitor em condições devo
tar, inclusive se realmente pertence à Seção; 

VIII- verificada a ocorrência de que trata o número 
anterior, a Junta Eleitoral apurará a causa da omissão. 
Se tiver havldo culpa ou dolo, será aplicada ao responsá
vel, na primeira hipótese, a multa de atê 2 (dois) salários 
mínimos, e, na segunda, a de suspensão até 30 (trinta) 
dias; 

IX- na cabina indevassável onde não poderá perma
necer mais de um minuto, o eleítor indicará os candida
tos de sua preferência e dobrará a cédula oficial, obser~ 
vadas as seguintes normas: 

a) assinalando com uma cruz, ou de modo que torne 
expressa a sua intenção, o quadrilátero correspondente 
ao candidãto iriajQritáriu_d_e sua preferência; 
· b) escrevend-o o nome, Õ prenome, ou o número do 

candidato de sua preferência nas eleições proporcionais, 
sen~o que.~ nas ele!~_êíes _para a Câmara dos Deputados e 
AsSêm.bléia Legislativa, os candidatos indicados devem 
ser do mesmo Partido, sob pena de nulidade do voto 
para os dois c_argos. 

c) (revogada); 
X --ao saicda cabina, o eleitor depositará na urna a 

cédula· 
--~L_:__aQ.depositar a cédula na urna, o eleitor deverá 

fazê-lo de maneira a mostrar a parte rubricada à Mesa e 
aos fiSCãis de· Partido, para que verifiquem, sem nela to
car, se não foi substituída; 

XII -se a cédula oficial não for a mesma, será o elei
tor convidado a voltar à cabina indevassãvel e a trazer 
seu voto na cédula que recebeu; se não quiser tornar à 
cabina- ser-lhe-â recusado o direito de voto, anotando~se 
a ocorrência na ata e ficando o eleitor retido pela Mesa, e 
à sua disposição, até o térrilino dil votação ou a devo
lução da cédula oficial já rubricada e numerada; 

XJJI- se o eleitOr, ao receber a C1..Yúla ou ao 
recolher-se à cabina de votação, verificar que a cêdula se 
acha estragada ou, de qualquer modo, viciada ou assina
lada ou se ele próprio, por incumbência, imprevidência 
ou ignorância a inUtilizar, estragar ou assinalar errada
mente, poderá pedir uma outra ao Presidente da Seção 
Eleitoral, restituindo, porém, a primeira, a qual será ime
diatamente inutilizada; 
- XIV- introduzida a sobrecarta na urna, o Presidente 

da Mesa devolverá o título ao eleitor, depois de datá-lo e 
assiná-lo em seguida rubricará, no local próprio, a folha 
individual de votação. 

Art. 147. O' Presidente da Mesa dispensará especial 
atençãO à identidade de cada eleitor admitido a votar. 
Existindo dúvida a respeito, deverá exigir-lhe a exibição 
da respectiva carteira, e, na falta desta, interrogá-lo 
sobre os dados constantes do título, ou da folha indiví~ 
dual de votação, confrontando a assinatura do mesmo 
com a feita na s.ua presença pelo eleitor, e mencionando 
na ata a dúvida suscitada. 

Art. !52: Poderão s_er utili?:adas máquinas de votar, 
a critério e mediánie regU1ame_ntação do Tribunal Supe~ 
rior Eleitor_al. -- -

... ·-· ... ' ........ ·-•. --~· ~·. -- ~--·~· --~-~~ ~-· ........ . 
Art. 169. À medidfl que os votos forem sendo apu~ 

rados, poderão os fiscais e Delegados de Partido, assim 
como os candidatos, apresentar impugnações que serão 
decididas de plano pela Junta. 

§ J9 AS Juntas decidirão por maioria de votos as im
pugnações. 

§ 2~> De suas decisões cabe recurso imediato, inter
posto verbalmente ou por escrito, que deverá ser funda
mentado no prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que 
tenha seguimento. 

§ 39 O recurso, quando ocorrerem eleições simultâ
neas, indicará expressamente a eleição a que se refere. 

§ 49 Os recursos serão instruídos de oficio, com cer
tidão da .decisão recorrida; se interpostos verbalmente, 
constará, também, da certidão o trecho correspondente 
do bolet~~:_ .. -........• ~ .- ... _ ..•.•.....•.••.•• , .•. -· 

Art. 17]. Não se~ admitido recurso contra a apu
ração se não tiVer havido impugnação perante a Junta, 
no ato da apuração, contra as nulidades argJdidas. 

··-·:······"~-·····~·-~-~ ---~~············-····. 
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Art. 175. Serão nulas as cédulas: 
I- que não corresponderem ao modelo oficial; 
11- que não estiverem devidamente autenticad_~_s; __ 
III- que contiverem expressões, frases ou sinaíS-Que 

possam identificar o voto, 
§ I'~ Serão nulos os votos, em cada eleição majori

târia: 
1- quando forem assinalados os nomes de_ dois_ ou 

mais candidatos para o mesmo cargo; 
II -quando a assinalação estiver colocada fora do. 

qua,drilátero próprio, desde que torne duvidosa a mªni-__ 
festação da vontade do eleitor. 

§ 2'l' Serão nulos os votos, em cada eleição p~lo siste- -
ma proporcional: · 
I- quando o cadidato não for indicado, através do 

nome ou do número, com clareza suficiente para 
distingui-lo de outro candidato ao mesmo cargo, mas de 
outro Partido, e o eleitor não indicar a legenda; 

II - se o eleitor escrever o nome de mais de um candi
dato ao mesmo cargo pertencentes a Partidos CüYCrsos, 
ou, indicando apenas os números, o ftzer tambêm de 
candidatos de partidos diferentes; · 

III- se o eleitor, não manifestando preferência por 
canditado, ou o fazendo de modo que não se possa iden
tificar o de sua preferência, escrever duas ou mais legen
das diferentes no espaço relativo à mesma eleição; 

IV - se o eleitor escrever apenas a sigla partidária, 
não indicando o candidato de sua preferência. 

§ 3~' Serão nulos, para todos os efeitos, os votos da
dos a candicfatos inelegíveis ou não registrados. 

Art. 176. Contar-se-i o vo_to apenas para a legenda, 
nas eleições pelo sistema proporcional: 

I -se o eleitor escrever o nome de mais de um candi_-_ 
dato do mesmo Partido; 

ii':_~~; ";~(;it;~·;;;~~~d~-;p;~~~ ~~ ·~ó;;;r~~: i~di-
car mais de um candidato do mesmo Partido; 

III -se o eleitor não indicar o candidato através do 
nome ou do número com _clareza suficiente para 
distingui-lo de outr_o candidato do mesmo Pastiçfo; 

IV- se o eleitor, indicando a legenda, escrever o 
nome ou o número de candida,to de out_ro P.a.r:tido. .. 

Art. 177. Na contagem dos votos para as eleições 
realizadas pelo sistema proporcional observar-se-ão, ain
da, as seguintes nOrmas: 

I - a inversão, omissão Ol! erro de grafia do nome ou 
prenome não invalidará o voto desde que seja possível a 
identificação do candidato; 

11 - se o eleitor escrever o nome de um candidato e o 
número correspondente a outra da mesma legenda ou 
não, contar-se-à o voto para o candidato cujo nqme foi 
escrito e para a legenda a que pertence, salvo se o_correr a 
hipótese prevista nó-ri\' TV do artigo anterior; 

III- se o eleitor eSc;rever o nome ou_o número de um 
candidato a_ Deputado Federal na parte da ~dula re(e
rente a Deputado Estadual ou vice-versa, o voto será 
contado para o candidato cujo nome ou número_foi es~ 
cri to; 

IV - se o eleitor esCrever o nptne ou o- n(j.mero çie çan~ 
didatos em ~paço da cédula que não seja o corr~spÕnw 
dente ao cargo para o qual o candidato foi registrado, se
rá o voto computado para o candidato e respectiva le
genda, conforme o registro. 

Art. 178. O voto dado ap çandidato a Presidente da 
República entenderwse-á dado tambêm ao candidato a 
Vice-Presidente, assim como o dado aos candidatos a 
Governador, Senador, Deputado_ Federal nos Terrí~ 
tóríos, Prefeito e Juiz de Paz entender-se-â dado ao res
pectivo vice ou suplente. 

Ar·t: . i~ i ... S~i~;---;;~;~~~~- mencion~d:;; ~; ~~rtigo$ -- . 
anteriores, a reconfagem de votos só poderá ser deferida 
pelos Tribunais Regionais, em recurso interposto ime
diatamente após a apUração de cada uma. 

Parãgrafo único. em nenhuma outra hipótese'poderâ 
a Junta determinar a reabertura de urnas já apuradas 
para recontagem de votos. 

Art. 186. Com relação às eleições municipais edis
tritais, uma vez terminada a apuração de to_das as urnas, 
a Junta resolverá as dúvidas não decididas, verificará o 
total dos voto.s apurados, inclusive os votos em branco, 
determinará o quociente eleitoral e os quocientes parti
dários e prOclamará os candidatos eleitos. 

§ _l~> O __ .Pr~dente da Junta fará lavrar, por um dos
Secretários, a Ata· geral concernente às eleições" referidas 
ne&te attJ&Q.. .. çi_~ _qpal_. con~_t!l!.~ o seguiil~_e~ 
1- as -Seçõçs apuradas e o número de VOtos apuraâos 

em Cada ur.na; 
11- as Seções anu13dis;os:motivos po_r que foram e o-

número de votos não apurados; 
III- a~_Se~_ões onde não houve eleição e os motivos; 

VIII- Q quociente eleitoral; 
IX- os quocientes partidários; 
X-_ ,a -~i~tribuição das_ sobras. 

Art. 202. Da reunião do Tribunal Regional será la
vrada ata geral, assinada pelos seus membros e da qual 
constarão: 

I - as Seções apuradas e o número de votos apurados 
em cada uma; 

II -as Seções anuladas, as razões por que o foram e o 
número de votos não apurados; 
III- as Seções onde não tenh_a h_avido eleição e os 

motivos; 
IV --as impugnações apresentadas às Juntas Eleito

rais e como foram resolvidas; 
V - as Seções em que se vai realizar ou renovar a 

eleição; 
VI -a votação obtida pelos Partidos; 
VII- o quociente eleitoral e o partido; 
VIII- os nomes dos votados na ordem decrescente 

de votos; 
IX - os nomes dos eleitos; 
X - os nomes dos suplentes, na ordem em que devem 

substituir ou suceder. 
§ -1~> Na mesma sessão, o-Tribunal Regional prOciã.-

tiiârâõSêleitos e os respectivos suplentes e marcará a 
data para a expedição solene dos diplomas em sessão 
pública, salva quanto a Governador e Vice-Goverri.ãdor, 
se dctlrfef a hipótese prevista na Emenda Constitucional 
n~ 13. 

§ 2\' O Vice~Governador e o suplente de Senador 
considerar-se-ão eleitos em virtude da eleição do Gover~ 
nadar e do Senador com os quais se candidatarem. 

§ 3~> Os candidatos a Governador e Vice
Governad_o_c_somente serão diplomados depois de reali
zadas as eleições suplementares referentes a esses cargos. 

§ 4~ Um traslado da ata da sessão, autenticado com 
a assinatura de todos os membros do Tribunal que assi
naram a ata original, será remetido ao Presidente do Tri
bunal Superior. 

§ S\' O Tribunal Regional comunicará o resultado da 
eleiÇão a_o Senado Federal, Câmara dos Deputados e As
se-mbléia Legislativa. 
--; .............................. ~ .... ·-· .. ~.- .. ·-· ... . 

Art. -213. --Não se Verificando a ffiaioria absoluta, o 
Congresso Naciônal, de"ntra de quiilze dias ~pós haver 
recebido_a rispectiva comunicação do Presidente do Tri
bUrial Eleitoral, re_t.J.nir-se-á em sessão pública para se 
Inanife-Slar sobre o candidato mais votado, que será con
siderado eleito se, em escrutínio secreto, obtiver metade 
mais um -Cto"s votos dos seus membros. 

§- 1~> Se_ não ocorrer a maioria absoluta referida no 
caput deste artigo, renovar-se-á, até 30 _(trinta) dias de-
pois, a eleição em todo o País, à qual concorrerão os_ dois 
candidatos mais votados, cujos registras estarão auto-
maticamente reValidados. · 

§ 2Q No caso de renúrida ou morte. concorrerá à 
eleição preVista no parágrafo anterior o subStituto regis

-- tra~o p~Jq_JI~:eSmo "Partido Político ou coligação parti-dárhl.______ ----- --- -------- --=-

Ai'C'it4.0- PTeSícferite--c o· Vice-Pre~i.dente .. da Re
pública tomarão posse a 15 (quinze) de março, em sessão 
do Congresso NacionaL 

Parágrafo único. No caso do§ l~> do arti_go anterior, 
a pOsse realizaf-se~á dentro de 15 (quinze) dias a contar 
da proclamação do resultado da segunda eleição, expi
rando, porém, o mandato_ a 15 (quinze) de março do 
qu_~rto ano. 
••• ·- ·-- ·--~-· ••••••••••••••• 4 ·-· ••• ·-· ••••••••••• .,. ••• 

Art. 225. Nas eleições para Presidente e Vic_e
Presidentes d_a República, poderá votar o eleitor que se 
encontrar no eJo;.terior. 

§ I Q Para esse fim, serão organizadas Seções Eleito
rafs, nas _sedes das e:mbaixadas e consuladoswgerais._ 
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§ 2\' Se!ndo __ necessário instalar duas ou mais Seçõ'es, 
poderá ser utilizado local em que funcione serviço" -do 
Governo brasileiro. 

,\;; .. 229-~--E~~~~~d~· ~ ~~·t~~ã~: ~~·~r·n·~·s~ã~-~~;: 
da!! pelOs cônsules-gerais às sedes das missões diplomáti
cas._Estàs as remeterão, pela mala diplomática, ao Mi
nistériO das Relações Exteriores, que delas fará entrega 
ao Tr~Punf,il Jtçz.jp_nal Elei,toral do Dis!rito Federal, a 
quem c_ompetirâ a apuração dos votos e julgamento das 
dúvidas e recursos que hajam sido interpostos. 

Parãgçãfo. único. Todo q serviço de transporte do 
materi::;l eleit~r'1tJ>er~ Jeito por via aêrea. 

Ar·t: ·24i.'~T~~ -~;~;;~;~d; ~;l~it~r;i ·s~~â ~;;~i;;da 
spb a __ r_çs:ponsabilidade dos Partidos e por eles paga, 
imputando-se-lhes solidariedade nos excessos. praticados 
pelos seuS candidatos e adeptos. 

A~~.· 244~ .. ~. ~~s~~~·r~d~· ;~~ ·p~;tid~; P~ÚÚ~~~ ·~gi~-
trados o direito de, independentemente de_ licença da au
toridade pública e do pagamento_ de qualquer contri· 
buição:-

1 - fat.er inscrever na fachada de suas sedes e _depen
dém:ias, o nome que os designe, pela forma que melhor 
lhes parecer; 

ii - instalar e fazer funcionar, normalmente, das qua
torze às vinte e duas horas, nos três meses que antecede
rem as eleições, alto-falantes, ou amplificadores de voz, 
nos locais referidos, assim como em veículos seus, ou à 
sua disposição, em território nacional, com o_bservância 
da legislação comum. 

Parágrafo único. Os meios de propaganda a que se 
refere o n~> II deste artigo não serão permitidos, a menos 
de 500 metros: 
I- das sedes do Executivo Federal_, dos Estados, Ter

ritórios e respectivas Prefeituras Municipais; 
11 -das Câmaras Legislativas Federais, Estaduais e 

Municípais; 
III- dos Tribunais Judiciais; 
IV - dos hospitais e casas de saúde; 
V- das escolas, bibliotecas públicas, igrejas e teatros, 

quando em funcionamento; ___ _ 
VI- dos quartéis e outfos estabelecimentos rriilitares. 

Art.246. A propuganda mediante carlaz.t;_s sô se per
miLirl!, quando afixados em quadros ou painéis destinaw 
dos excl usivumenle a esse fim e em loc;ais indicados pelas 
Prereituras, para utilização de todos os .Purtidos eil] . 
igualdade de condições. 

Art. -247. E proibida a propaganda por meio de 
anúnciOs luminosos, faixas fixus, cartuzes colocados em 
pontos nào espet..:i<tlmentc designados e inscrições nos lei
tos das vias públic<IS, inclusive rodoviàs. 

Art. 249. O direito de propaganda não importares~ 
trição ao poder de polícia quando este deva ser exercido 
em benefício da ordem pública. 

Are 250. Nas eleições gerais de _âmbito estadual e 
municipal, a propaganda eleitoral gratuita, através de e
missoras de rádio e televisão de qualquer potência, inclu
sive nas de propriedade da União, dos Estados, dos Mu
nicípiOs e dos Territórios, Tar-se-ã sob fiscalização direta 
e permanente da Justiça Eleitoral, obedecidas as seguin
tes normas; 

I -as emissoras reservarão, nos 60 (sessenta) dias an
teriOres à antevéspera do pleito, 2 (duas) horas diãrias 
para a propaganda, sendo uma hora à noite, entre vinte e 
vinte e_ três horas; 

Tl- os Partidos limitar-se-ão a mencionar a legenda, 
o currfculo e o número do registro do candidato na Jus· 
tiça Eleitoral, bem assim a divulgar, n,.la televisão, sua 
fotografia, poderido ainda anunciar o twrãrio e o l_oçal 
dos comícios; 

III- o horário da propaganda será dividido em 
períodos de 5 (cinco) minutos e previamente anunciado_; 

IV -o honl.rio destinado a cada Partido será distri
buído em partes iguais entre os candidatos e, nos -Mu
nicíp-ios onde houver sublegendas, entre estas; . 

V- o horárió não utilizado por um Partido não po
derá ser tránsferido ou redistribuído a outro Partido; 

VI - a propaganda dos candidatos às eleições de âm
bitg_ m_unicípal só poderá ser feita pelas emissoras de rá-
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dio c televisão cuja outorga tenha sidO concedida para o 
respectivo Município. vedada a retransmissão em rede. * i"' O Dirctório Regional de cada Partido designa
rfl. no Est<1do e em cada Município, comissão de três 
membros para dirigir e supervisionar a propaganda elei
toral nos limites das respectivas jurisdições. 

§ 29 As empresas de rádio e televisão fiCam obriga
das 3 divulgar, gratuitamente, comunicad?s _da Justiça 
Eleitoral. até o máximo de quinze minutos, entre as_de
zoito e vinte e duas horas, nos quarenta e cinco dias que 
precederem _ao pleito __ _ 

Ar!. 25 L No período destinado à propaganda elei
toral gratuita não prevalecerão quaisquer contratos ou 
ajustes firmados pelas empresas que possam burlar -ou 
tornar inexeqüível qualquer dispositivo deste Código ou 
das instruções bUíXadas pelo Tribunal Superíor Eleitora!. 

Art. 252. Revogado. 
Art. I53. Revogado. 
Art. 254. Revogado, 
Art. 255. Nos 15 (quinze) dias anteriores ao pleito é 

proibida a divulgação, por qualquer forma, e res_ultados 
de prévias ou testes pré~eleitorais. -

Art. 28 I. São irrlbcorríveís â.s- _decisões do Tribuftal 
Superior. salvo as (jue declararem a invalidade de lei ou 
ato contrário à Constituição Federal e as derú::gat6rias de 
habeas corpus ou mandado de segurança, das quais cabe
rá recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal, 
interposto no pritzo de J (três) diMO. 

~ J<.> Juntada a petição nas 48 (quarenta e oito) horas 
seguintes. os autos serão concfusos ao Presidente do Tri
bunal, que, no mesmo prazo, proferirá despacho funda
m'cntado. admitindo ou não o re-curso~ 

§ 2<.> Admitido o recurso, será aberta vista dos autos 
ao recorrido para que, dentro de 3 (três) dias, apresente 
as suas razões. 

§ 3<.> Findo esse prazo, os autos serão remetidos ao 
Supremo Tribunal Federal. 

Art. 299. Dar, oferecer. prOmeter, solicitar ou rece
ber, para si ou para outrem; dinheiro, dádiva, ou qual
quer outra vantagem, para obter ou dar voto_e para con
seguir ou prometer abstenção, ainda .que a oferta não 
seja aceita: _ _ _ 

Pena- reclusão atê quatro anos e pagamento de 5 a 
15 dias-multa. 

A~i.· 319. · ·s~bsc;~~~r ~ ·e·l~it~~ ~~~i; ~lc-~~; -ric·h; d~ 
registro de um ou mais partidos: 

Pena- detenção até um mês o"U pagamento de 10 a 30 
dias-multa. 

Art. 320. Inscrever~se o eleitor, simultaneamente, 
em dois ou mais Partidos: 

Pena- pagamento de 10 a 20 dias-multa. 
Art. 32 [. Collter assinatura do eleitor em mais de _ 

uma ficha de registro de Partido: 
Pena- detenção até dois meses-ou pagamento de 20 a 

40 dias-multa. 

Art. 323. Óivulgar,. ~~. ~;~p~g-;~d~~ f~~~~ 'ci~; ~~b~ 
inverídicos, em relação a Partidos ou candidatos e capa
zes de exercer innuência sobre o eleitorado: 

Pena - detenção de dois meseS a um ano ou paga-
mento de 120 a 150 dias-multa. _ 

ParJ.g:rafo (mico. A pena é: agravada se o crime ê cá-
metido pehl imprensa, rádio ou televisão. __ 

Art. 329. Colocar cartazes, para fins de propaganda 
eleitoral. em muros, fachadas ou qualquer logradouro 
público: 

Pena- detenção até dois meses e pagamento de 30 a 
60 dias-multa. 

Parágrafo único. Se o cartaz for colocado em qual-
quer monumento, ou em coisa tombada pela autoridade 
competente em virtude de seu_yalor artístico, arqueológi
co ou histórico: 

Pena- detenção de seis meses a dois anos e pagamen-
to de lO a 60 dias-multa. ' 

Art. 380. Serâ feriado nacional o_diaeriu=tue: se reali
zarem eleições de data fixada pela Constituição Federal; 
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nos demais c.l"sos: serão as_elei_ções marc<l.das para um 
do_m_[ngo ou diaj3. Considerado feriado por lei anterior. 

Art. 38 I. Esta Lei não altera 3. situação das candida
turas a Presidente ou Vice~PreSidente da República e a 
Governador Ou- VICe-GOYer-nado( de EstadQ,~deSde--QUe 
r.c.~ullantes de Convenções partidárias regulares e já re
gistradas ou em processo de registro, salvo a ocorrê_ncia 
de O!,ltr_gs_mo_ti_~o.§: de ordem le:ID!l oy constituctçma!_qQe 

. ns~ prejudiquem. 
Parágrafo único. Se o registro requerido se referir i-

soladamente a Presfdente ou a Vice-P"ic!sldente da Re
pública e a Governador ou V ice-Governador de Estado, 

- ~~ v:1lidãac reSPectiva i:iepf:riderá· de complementação da 
chapa conjunta na forma e nos--prazos previstos neste 
Código (Constituição, art. 81, com a redação dada pela 
Emenda ç_~gitucional_~1_ _______ _ 

O SR. PRESIDENTE. (Guilherme Palmeira) - Os 
projetas lidos serão publicados e remtidos às comissões 
t:om-peténtes: -- ---

:O S_R:-PRESIDENTE -(ó~ül;rffi~-p;úileira) - A 
Presidência convoca sessão extraordinária a realizar-Se 
hOJe, às 18- horas e 30-ffiinUtos, destimida à-:ãpreciação 
das seguintes matérias: 

-- P!oj~t~ Ae_ R~~~e,!9_ L~g(~_la_tivo n<.> 30, de_ 198~_; 
- Prõfeto de ResolUÇão n~'-"98, de 1985; e 
-Mensagens n<:>s 3-, 163, 164, 166, 172, 173, 174, 175 e 

20T,~e T985, para escolha de chefes de missões diplomá
ticas que especifica. 

O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira) - A 
Presidência comunica ao plenário que_determinou o ar
quivamento dos Requerirrieõtcis -n~'s 493, 683, 686, 741, 
745 e 811, de 1983, ·nO, ~d 15, de 1~8"4; nos quais se soli
citava a convocação, nos termos do art. 418, II, a, do Re
gimento Interno, de Ministros de Estado do Governo 
anterior e que, não apreciados em tempo hábil pelo ple
nário~- ficai"ain- com.- Seus objetivoS ultrapassados. 

O SR. PRESlDEN'l"E (Guilherme Palmeira)- Sobre 
a_ fr!esa! requerimento _que vai ~-~r_ l~.~o .P~l_o -~r. l<.>-
13ecritâi-i0. - - -

1:. lido o seguinte 

· REQUERIMENTO 
- NQ 399, de 1985 

Pelo falecimento ciP c:;x.:-Presidente da RepúbliCa, 
Emnl"o Garrastazu Médici, requeremos, na forma regi
mental eàe acordo~o~ as tradi~eS da CãSa, as seglJin
tes homenagens: 

àflnsei'çãõ de ata- de voto de profundo pesar; 
b) apresentaçãO d~_condolêilcias_~ faritília e_ ac;» Estado 

ôo_ Rio G-fande do Sul; e --
_- c)"-levant"ámentó -da sessão. 

Sala das Sessões, em 9 de outubro de 1985. - Murilo 
Badaró - Adcrbal Jurema - Severo Gomes- Helvídio 
Nunes - Martins Filho. 

O Sr. Nelson Carneiro - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira)- Con
cedo a palavra, pela_ ordem, ao nol;tre Senador N_elson 

_Carneiro.--; · · · 

O SR. NELSON CARNEIRO (RJ - Pela Ordem. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res_: 

Pc;:di a_Qa!avr(_!. pela ordem porque V. Ex• "iria submeter 
à-votação do Plenário esse requerimento e, se-aprovado, 
suspenderia a sessão. Não haveria, assim, a oportunida
de de uma palavra de saudação à infânCia, da Brigada 
Infantíl de Brazlândia, que aqui comparece-, num belo 
exemplo de que, desde cedo, os brasileiros devem convi-
ver _com o seu Congresso. 

-Tive, -há muitos ~nos, a oportúni.dade de verifiCar, no 
Congresso ameriCano, a permanente viSita -das- eScolas 
primária e secundária ao Congresso daquele país. E-ste 
~e.mplo está sendo, agora,_ imitado_ na. "Sema_na da 
Criança." Façamos votos para que não seja apenas 
quando se aproxima o "Dia da Criança" mas que os co-
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tbiiOs --teOhã.m por hâbito também visitar o Congresso 
Nacional para que, desde cedo, se forme :r consciência: da 
necessidade da manutenção deste Orgão democrático e 
que ê. o,araut<;t das aspirações e das esperanças de todos. 

Era esse 0-regiStfO,-Si-. Presidente, que desejava fazer, 
eni homenagem à infância qu_e hora povoa e encanta as 
nossas galerias. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira) -Ore-
querimento lido depende de votação, em cujo encami-
nhamento poderão fazer uso da palavra os Srs. Senado
res que o desejarem. 

O Sr. Murilo Badaró- Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESlDENTE (Guilherme Palmeira)- Con
cedo a palavra ao nobre Senador Murilo Badaró para 
encaminhar a votação. 

O SR. MURILO BADARÚ (PDS- MG. Para enca
minha( a_ votação~) - Si. Presideilte, Srs. SenadoreS: 

O ·senado_ fica fiel às tradições, ao Suspender a sessão 
em homenagem à memória do ex-Presidente Emílio Giu-
rasta~u M_édl_ci, __ hoje falecidp. 

o·nu.Stre brasileiro que foí; conforrlle ele própríO acen~ 
tuava, tirado da .caserna para o exercício de uma missão 
ri::vofucionária, presidiu os-dCstínos do País em tempo 
marcado por intensas dificuldades de natureza política _e 
econômica. 

Ao. tempo do Governo Médici, recrudesceram no País 
os movimentos de natureza contestatória, que desagua
ram no fenômeno da guerrilha urbana que tanto infelici
tou o País e que enlutou tantos lares brasileiros, quer da
queles jovens que, no atendimento ao impulso da sua vo
ca_ç_ãó_ romântica --se entú:gU:i"am aos surtos sediciosos, 
quer daqueles militares, que impelidos pelo dever se vi
ram- obrigados à penosa, dura e quase sempre incom.; 
preendida tarefa da repressão, marcado também por di
ficuldades económicas o Governo Médici realizou con
tudo, em termos de crescimento econômico do Pais, tare
fa de que hoje a história jã dá conta como dos períodos 
mais fecundos, mais ricos e em que o desenvolvimento 
nacional se processou a taxas_ nunca dantes alcançadas, 
O País cresceu em todos os seus setores. 

Ê provável que <;:ríticos _de sua polí~ica económica 
queiram i_Qsistir na tese de_ que, naquel~ estágio, se_agl-a
varam as disparidades-rigioõais, acentuaram-se os desní
veis Sociais, mas nem por issO se pode O.tbgar, sobretudo 
naqueles setores de ponta da economia brasileira, que 
houve intenso processo desenvolvimentista. 

Sói acontecer, Sr. Presidente, que quase sempre em ci
clos de grande deS-envplv_imento _económico, em que a 
economia cresce muitas vezes a taxas muito altas, em sua 
esteira _vem semPre uffi processo de concentração de ren~ 
da, que é -a-etapa anterior de todos os pafses_em via de 
dtiserivolVímento, â.o -ã.tiriglrem o patamãr em que se in
cluem no bloco_ das nações ricas para, em seguida, se 
piocCSsar o feriômeriO da redistríbuiçào desta riqueza e 
na busca de programas sociais, que correspondam a uma 
melhorLa acentuada do padrão de vida de suas popu-
lações. 

Por isso mesmo, o período Médici foi marcado tam
bCm ror acesos debutes. A avaliação histórica do tempo 
cm que governou o País sofre aqui e acolá, Sr. Presiden
lc, algumm• distorções, e muitos que não se conformam 
com us ações pr::tticudas àquele tempo timbram em 
caraclerizú-lo como sendo meramente época em que a 
repressUo utingiu ii um Clímax que causou repúdio à 
Naçfio inteira. 

Quer-me p;trcccr, salvo melhor entendimento, que o 
periodo do Presidente Emílio Garrastazu Médici deve 
ser àiiálisadO cm função da-quírO qUe âe iüil; de produti-
vo, de proveitoso, de fecundo, realizou em favor da Pá
tria brasileiw. 

Se O fenômeno d;t repressão ocorreu como uma espé
cie de antídoto contra os movimentos sediciosos que 
ameaçavum a ordem pública, como surtos de guerrilha 
que aqui e acoJ::í ap;,treciam~ parece-me que, por ato de 
jw .. tlo.,:ú, se de_v.a assinalur, como mais_imp_ortante, o cres
cimento ecQn_ómko, o desenvolvimento do P.<~.ís, ao tem
pO desse Governo. 

_ C:om rc[uç~1o à fígura humana do Prcsideáte Médici, é 
de se de:..La~.;ar o seu irrepreensíVel comportamento, como 
cidtHJào, como militar. Após ter deixado a Presidência 
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da República, como fazem os homens sábios, entregou
se ao r~colh i menta do lar e ao silêncio que pode ser inter
pretado como o desejo de não interferir ou de não per
turbt~r os projetas políticoS que, logo após, ganharam ve
locid<tde e, finalmente, consecução final. 

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

O SR. MURJLO BADARÓ- Com muitO prazer, Se
nador! 

O Sr. Helvídio Nunes - Qisse V. Ex', eminente líder 
Murilo Badaró, no início dó seu disCursO~ Que O Período 
de Governo do Prcsiderue Emílio Garrastazu Médicí foi 
marc~tdo por diliculdades nus áreas económica, política e 
social. 

O SR. MURILO BADARÓ - E acresceritaiia õ ffiili
tar também. 

O Sr. Helvídio Nunes - t verdade! Mas é preciso 
també-m destacar que foi um período de grandes reali
zações. Falo, neste instante, particularmente em nome 
do meu Estu_d_o_e, em nome do meu Estado, quero 
lembrar, nesta oportunidade, que após os estudos pri
meiros realizados ainda ao tempo do Presidente Jusceli
no Kubitschek, da determinação do Presidente_Cªs~Ho 
Branco, coube ao Presidente Emílio Garrastazu :-vt_édici 
completar as obras e inaugurar a Hidrelétrica Qa Bqã E.s
perança, no rio Parnaíba que, como todos sab_em, divide 
o Pi.! ui do Maranhão. O Piauí deve também ao Presiden
te Em-ílio Garra_st.azu Médtci outras obras,_oufro_s scr
viços, outras realizações. Cito apenas a Hidrdétrica da 
Boa Esperança por maiS importante. Desejo, servindo
me do discurso de V. Ex~, consignar, neste instante, meu 
voto de gwnde homenagem à memória do ex-Presidente 
Emílio Garrastazu Médici. 

O SR. MURILO BADARÚ --Sr. Presidente, não te
nho dúvida de que depoimento como este do eminente 
Senador Helvidio Nunes pode ser prestado por muitos 
dos Srs. Senadore~ __ que têm assento nesta Casa, princi
palmente aqueles que ao tempo do período MédiCi gO
vernavam os ~eus respectivos Estados. 

O Sr. Virgílio Tahora. - Permite V. Ex• um aparte, 
eminente Líder? 

O SR. MURIW BADARÓ - Com muito prazer! 

O Sr. Virgílio Távora- Caro Líder, fomos, à época, 
vice-líder do GOvernO Médici para assuntos econômi_c_os 
e de montagem da infra-estrutura fisic:ã:. -QUéfíãm-os Jhe 
dar um testemunho: a paixão momentânea, muitas ·ve
zes, desfigura a imagem das pessoas. Só a história, com a 
sua imp;1rcialidade, faz, através da perspectiva dos tem
pos, juStiç-.t. E quando Médici, futuramente, foi apiêcia
do, nüo o será, estanios absolutamente certos, sob o mes
mo prisma _com que apressados juristas, apressados es.:
cribas. apressados cronistas procuraram caricaturar sua 
figura, após S. Ex.' deixar Q_ govefno. Emnto Garrastazu 
Médici <Lssumiu este País em uma situação de crise: crise 
econômica, crise mi!ttai e crise social. Dun,mte ~odo~.J?~u 
tempo de mandato, o que vimos foi uma procura inces
same do desenvolvimento do nosso País e, ao mesmo 
tempo, do restabelecimento da paz, da concórdia e d~ 
ordem social àquele tempo - a memória é vã e esquece 
com mpidez - assolada a Pátria por guerrílhas urbailas 
e rurais S. Exb 9 sempre nos dizia: "Faço um governo 
com autoridade, mas não quero um governo de arbitra
riedaUe"_. A popularidade que então tinha foi demons
trada nos çomparccimentos que fazia, inclUsive; ao Ma
racanU, adepto que cru do futebol. E podemos rec_ordar, 
num preito de Justiça, que S. Ex~ realmente, quando go
vernou, teve o reConhecimento da grande maioda_ do 
povo brasileiro. 

O SR. MURILO BADARÓ- Sr. Presidente, e Srs. 
Senadores, tem razão o Senador Virgílio Távora; não é 
fácil julgar os homens, apreciar os fatos, quando ainda se 
projet<Lm sobre ele as luzes de intensa publicidade. E, 
mais ainda, esse julgamento se torna praticamente im
PQssível, quando as emoções estão ainda _calorosas, e não 
permite uojulgudor um míriimp de isenção, pata_avaliar 
com a devida precisão períodos de um determinado tem
po cm que vive a sociedade~ _ _ _ _ . _- ~,-

ToJos estamos certos de que, de alguma forma, a His
tória jtt fnz jusUçU ao Presidente Médici, ao reconhec_er 
em S. Ex• um patriota, ao identificar em S. Ex• um ho-
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mem que conduziu o processo de desenvolvimento brasi
leiro de umu- forma que possibilitou um grande enrique
cimento desta Naçiio. O País já havia vislumbrado, na fi
gura do militar sério. Severo, austero e dedicadp à caser
na, um homt:m devotado à Pátria, mas a verdadeira fi
sionomia, o perlilcxa.to doSeUCJoverno há de ser gizado 
no im>lo.tnte ex~ILO em que as paixões cessarem por com
pleto e todos se debruçarem sobre a História <!o Pafs, 
<Ltruvés dos pesquisadores, para reconhecer que aquele 
temp010i-;-de futo, fecundo na vida desta Naç-do. 

Sr. Pr~identc, deixo aqui consignado um voto .. 

O Sr._~ma.~to Júnior- Nobre Líder, permite V. Ex~ 
Um apari:C'? QUero manifestar, através de-sté aparte, que 
peço licença para insedr no discurso de V. Ex~. o meu 
gmnde~ pesar: pessoal e em nome do povo baiano, pela 
pcrda __ d_o Presidente Emíli_o Garrast~u M~Qici e digo, 
nobre Scnudor, em nome do povo bai"ano, po-rque no seu 
Governo a Bahi<l foi beneficiada com obras que marcam, 
na histórb do desenvolvimento do nosso Estado, uma é
por.: a. Começo a citar o pólo petroquímica da Bahia, que 
foi uma UedsUo políltica e uma providência administrati
vu do Presidente Médici; a inauguração do tão sonhado 
Porto do Malhado na Cidade de Ilhéus; a conclusão da 
BR- lO I, chamad;t. Rio~Bahia Litorânea, que se constitui 
em um grande melhoramento para a nossa Região. Por 
tudo isso~ e pelo que S. Ex~ fez pelo Bri.!sil- pois foi um 
períodl) em que o Brasil desfrutou de desenvolvimento 
-estamos aqui a lamentare pedimos a Deus que reserve 
um bom -lugar ao cidadão _Emílio Médici, ao cristão 
Fmilio MéUiei e que a sua família possa receber, neste 
momento, o conforto queestá_sendo e:xpresso no discur
so de V. Ex• e verificar - como bem disse o Senador 
Virgílio Túvora e V. E~' acrescentou- que somente de
pois quC ·assentar a poeira das incompreensões é que a 
história poderá fazer justiça aos que serviram à sua Pá
Lriu e ao seu p-ovo. Mui lo obrigado. 

-o sR. MUiüLO-BAbARÓ- Agradeço ao aparte de 
V. Ex•, nobrt: Senudor Lomanto Júnior. 

O Sr. Benedito Ferreira- Permite V. Ex' um aParte? 

O SR. Ml!RILO BADARÓ- Ouvirei_o_aparte do 
nobre Senotdor Benedito Ferreira para, em seguida, con
cluir, Sr. Presidente. 

O Si. Benedito Ferreira- Nobre Senador Murilo Ba
durô, solidarizar-me com o discurso de V. Ex•seria qua-

- se (,x)_mo que chover no molhado, porque V. Ex~. melhor 
do que ninguém, interpreta o que vai no coração e na 
alma dos seus liderados. Mas eu gostaria, a par do quan~ 
to possa V. Ex• e os meus ilustres pares dizer a respeito 
d~> Prl..!!>iJente Médici, que foi S. Ex• um cultor da 
fttmí!i;L, cm verdade, foi como que o ceifador, aquele que 
Colheu, na sul.1 administração, os frutos da destaca da 
terra brut<t, realizada por Castello Branco e, sem dúvida 
nl,gumt~,_foi o Governo d~ Presid~nte Médici aque.le que, 
realmente, assinalou melhores cirras de desenvolvimento 
e- menores fÕdice.s de- inflação. MaS, não bastasse_ essa 
coincidência do seu mandato, ·ser aquele que recOlheu -o 
esforço_ her_eúleo de Castello Branco, há que se ressaltar 
o Pct'fodo de austeridúde admTnistratiY"a, também naque
le Governo do eminente _e saudoso Pl-esidente Médici. 
Ai nUa hú pouco, estava ouvilldo -nõ meu Gabinete, 
quando concluí a tabulação de alguns dados Onde eu vi
nha assinalando e apreciando o comportamento das re
ceitas_e das despesas da União, dos E.starlos e Municí
pios, num períodõ que vem de 1965 até os dias atuais; e, 
nesses vinte anos, Senudor Murilo Bad<\ró, foi exatamen
te no período da gestão Emílio Médicí que tivemos taxas 
verdadeiramente declinantes, não· só na carga tributária 
=-(1--ucê ilõü'tvel poder assinalar no Brasil- mas, o que 
é rilais signilícativo, contenção e redução efetiva nas des
pesas,_ de modo especial, nas despesas de custeio. Foi 
ex_t~ttirrielrtC_-::_ -repito- no período-dã administração 
Médió, anUe nos municípios do interior e-da capital, nos 
Estados e, mais particularmente, na União, exercitou-se, 
dC liitO.-a ~LU§teridade com os gastos públicos. t por tudo 
issQ __ quc, em bom quase que superveniente,_entrando no 
discurso de V. Ex~. q-uero levar à família do ilustre e suu~ 
doso ex-Prl!.~identc MédÍei, o meU abiaço, u minha soli
d;~tjc;Qad.e-l_ nes~e_ momento que, :por certo, não chora so
zinha. m:1s chomm todos aqueles que, verdadeiramente, 
t~m i.> Brasil e a família_ brasileira em primeiro plano. 
AgraUccido <l V. Ex• 
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O_ SR. Mt;RILO BADARÚ- Sr. Presidente, agrade
cendo os eminentes aparteantes, encerro essas palavras 
di.-:cndo; o Brasil perdeu um putriota, perdeu um ilustre 
Jílh_o ~ esl<Lf!10S certos çfe que o julgamento da História, 
peht sua consciência neutm, há de atribuir ao periodo 
govcrnamcnt.:tl do Presidente Gmrastazu Médid, impor· 
túnda inqucstionúvcl. 

Estou certq de que a Nação inteira manifesta o seu pe
sare sua tristeza pelo passamento do ex-Presidente, pel<t 
perda de um varão ilustre. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira)- Con
cedo a palavra ao nobre Senador Aderbal Jurem a. 

O SR. ADERBAL JUREMA (PDS - PE. Como 
LiUer. pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão .do 
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores; . 

Como Líder de plantão do meu Partido, PFL, quero 
lembr<Lr à Nação a frase que ainda hoje ecoa em nossos 
ouvidos: "homens do meu tempo, tenho pressa", 

Foi assim que o Presidente Emilio Garrastazu Médici 
falou. ao assumir !-1 Presidência da República. De fato, 
duwnte toda a sua gestão, como ainda há pouco assina
lava o eminente Lider Senador Murilo Badaró, S. Ex• 
enl'rentou prohlcm~1s c mais problemas de ordem públic<t 
do Pais p~lrque tinha que se manter fíel à sua condição de 
Pre~idcnte da R!-!púb!ica indicado por um sistema rígido 
e me.mo autoritário. N_o entanto, vale aqui fazer uma 
confissão de ordem pessoal para demonstrar que o Presi· 
dente Emílio Garrastazu Médici não foi tão alheio à 
politica, como costumava ser tido pelos seus adversários. 

Em 1973, candidato que fui a (Q~vice-Presidente da 
C1mara dos Deputados. nu ehapu enctlbeçada pelo emi
nente c_emensc Deputado Flávio Marcílio_ tive, eu e o 
Partido, a surpresa de uma candidatura avulsa na pesso<! 
do n_ÜQ menos_ eminente Deputado José Bonifácio deAn
dra~.'(. _E, Sr._ P..residcnte, travou-se _a peleja denta o do 
Par_t1do c nl? __ Pienàrio porque S. Ex• não.quis se submeter 
a nenhuma prévia do Partido e foi disputar comigo o 
voto dos Deputados em plenário. Lutamos com sérias 
dilieuldudes porque S. Ex• havia sido Presidente da Câ
mara dos Deputa tios, haviusido V ice-presidente da Câ
m:tra dos Deputados, havia sido, durante oito anos, 19-
Secretúrio da Cãmam dos Deputados e tinha sobre seus 
ombros a Represcntaç:1o das Minas Gerais, uma das 
maiores naquci<L Casa do Congresso Nacional. Mas o 
Presidente Médici chamou-me, na ocasião, e diss-e: "Vou 
apoiar sua candidatura por ser a candidatura do Partido. 
N:1o pensem os Deputados que fugirei a esse dever parti
dúrio". De f::tto. o Lfjer_do Partido, que era mineiro, 
tCVe·-que declarar publicamente, alto _e bom som, que a 
minha candid;Ltum era a candidatura do Partido e, em 
campo raso, conseguimos vencer a figura extraordnári<t 
do Deputado José Bonifâcio, em 1973. 

Isso vem conlirmur, Sr. Presidente, que o Presidente 
rccém-faleddo nUo era tüo_alheio à política, Como se as
sOalhava. · 

O Senador Murilo Badaró, em nome do seu Partido, 
jú falou Sobre as dinr.:uldades do Governo Médici, sobre 
a sua popularidade no Mo.tracanã e eu aqui fulo sobre a 
sua intcgrídaUe como homem público, porquanto S. Ex' 
governou CSL!!' Pais com altos e baixo, mas, do ponto de 
viSta da inteireza moral, S. Ex• poderá ser sempre apon
tado C\)lllO um _dos Presidentes que não falharam. 

Quero lembrar lam.bém, aqui, um aspecto muito inte
ress~ulte c que está sendo esquecido: _era seu Se9retárío -de 
Planejamento, o piauiense Reis Velloso. L_embro-me, Sr. 
Presidente, como Deputado Federal, Presidente da Co
mi.".~ào de On;amcnto naquela Casa, que Reis Velloso 
cnl'rentou a verilade orçamentária de tal forma que con
seguiu cumprir todas as dotações. E a_ f.g.rsa _dos orça
mento_s, que estava sendo uma antiga tradição na Câma
ra dos Deputados, quando se votava um orçamento, 

como snbe muito bem o Senador Virgílio Távora, que foi 
também Presidente da Comissão de Orçamento na Câ
mnra dos Depul<Ldos, e não se cumpria- vinham os pla
nos Ur:ísticos de economia e o orçamen~o quase que era 
cumprido pela metade, Reis Velloso, no entanto, conse
guiu, no Governo Médici, cumprir o Orçamento daRe
pUblica, porque teve o apoio de Sua Excelência o Presi
dcute. 

Por -isso é q-ue, anotando esses fatos, temos, como ho
mens pUblicas e políticos, de lamentar o desaparecimen
to UI) ex-Presidente Emílio Gurrastazu Médici, que roi, 
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sem dúvida, uma criatura de vocação dedicada a uma 
sóbria açào política. 

Ainda há pouco, também, o Orador que me precedeu 
falava do seu silêncio após o término do seu mandato. E. 
um fato. TodOs sabemos e respeitamos a conduta do Pre~ 
sidente como ex-Presidente da República. Por isso é que, 
neste instante, o PFL, que é um Partido do futuro·- e 
lembra o Senador José Lins que é também um Partido 
do Presente, mas, sobretudo nós, temos um encontro 
marcado com o futuro, nas eleições de 86- vem dizer a 
V. Ex' e à Casa que se associa às manifestaÇões de pesar 
de todo o Brasil, nCsta hora, levando à família do ex
Pn .. -sidentc Emílio Garratazu Médici as nossas mais sin
ceras condolências. 

Er<t o que tinha a dizer, Sr. Presícfellfe. 

O SR. PRESIDENTE (Guilherme Pa.lmeiras)- Con
cedo a palavra uo nobre Senador Fábio Lucena. 

O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB- AM. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente e Srs. Senadores: 

Desejo, como ser humano e, sobretudo, como cirstão, 
associar-me às homenagens de condolências que, neste 
momento, de todos os recantos do nosso País, estão sen
do encaminhadas à enlutada família do ex-Presidente da 
República, Sr. General de Exército Em11ío Garrastazu 
Médici, hoje falecido. 

Sr. Presidente, os traços do julgamento da História 
primam por uma correição transcendental e extraordi
nária pois, entre todas as virtudes que animaram, em vi
da, o Sr. General Médici~ itão -se encontram, Sr. Presi
dente, com certeza, aS marcas das virtudes democráticas. 
O Q_encral Emílio Garr1,1_s,{ai_u_ Médici exerceu, no Brasil, 
o poder totalitârío. E as teorias do Direito Constitucio
nal dividem muito bem o autoritarismo do totalitafíSriiO. 

Segurldo Karl Loewenstein, no seu famoso tratado 
sobre as teorias do Direito ConstituCional, o autoritaris
mo é uma forma arbitrária de exercício do poder, mas a 
arbitr<~riedade nele encontra· certas limitaÇões, enquanto 
que o totalitarismo atinge todos os setores da sociedade e 
esmaga, inclusive, Sr. Presidente, o setor mais sagrado 
do ser hum<~no, que é a sua própria consciênCia. 

Ninguém, neste País, dispôs de mais força e poder do 
que o ex-Presidente Médici. Assumiu o País· diante de 
uma escalada de incertezas e, ao mesmo tempo, de ter
ror. No dia 7 de outubro de 1969, S. Ex•, escolhido Presi
dente_da República pelos votos de oito de_ seus colegas de 
farda, dirigi<~.:s-ea-o·povo brasileiro, afirmando que acei
tava o e_ncargo presidencial como missão a ser cumprida 
e, militur disciplinado_ que era, aceitava a tarefa que lhe 
tinha sido imposta por seus companheiros e alentava a 
Nação brasileira c-om a prOni.essa de ter esperanças de 
transmsitir ao seu sUcessor um regime baseado no Esta
do de Direito. 

Que vã esperança, Sr. Presidente, porque nenhum Pre
sidente foi ti:ío castilhista neste Pais- e a História é que 
já o diz- do que o General Emílio Garrastazu Médici. 

Durante todo o seu tempo de administl".ação pre:;;iden
cial, S. Ex• censurou brutalmente a imprensa. Nunca a 
imprensa, neste País, conheceu tamanhame'tlte os rigores 
implacáveis da censura como nos tempos da Presidência 
do Sr. Geneml Emílio Garratazu Médíci. Não se conhe
ciam as formas com que a 'Polícla exercia o-seu poder de 
prender; o que se sabe, hoje em dia, é que, ao longo do 
Governo do Sr. General Médici, foi o tempo em que o 
E..~tado mais prendeu, mais censurou, mais torturou. E se 
o fez em defesa o_u não_ de certos determinados princí
pios, a verdade, Sr. Presidente c Srs. SenaQores, é que fi
curam as dolorosas'chagas só apagadás em 1979, naquele 
ato de maJ'estade do Poder, que foi a anistia que, diferen
te do indulto, não é o perdão, mas o esquecimento, que 
apaga as mágoas e esquece todas as recriminações. 

Quando morreu Nikita Kruschev, seu filho, em sua se
pultura, disse estas palavra solenes: .. Muitos o amaram, 
muitos o odiaram, mas ninguém o ignOrou." Devo reco
nhecer que poucos foram os que amaram o ex-Presidente 
Effl!fro oarrastuzu--MedíCi ·e-·múitos os--que--o-odiar-am~ 
mas, a bem da verdade, ninguém o igriOurou. Hoje, com 
o seu passumento, parece desaparecer o ciclo a que José 
Honório Rodrigues denominou de "O ciclo dos 
generais- presidente.~". os generais que, conforme acen
tuou daquela tribuna o eminente Senador Paulo Bros
sard, só não fizeram mais mal ao Brasil_ porque Solano 
López perdeu a Guerra do Paraguai, e somente Sola no 
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López que podia ter feito mais mal a este País do que os 
gcncraís-prcsídcntes dos últimos 21 anos. 

Mas a anistia a tudo sepultou; tudo está esquecido, Sr. 
Presidente. Nilo se deve esquecer, todavia, certas com
pactU<lÇÕes do processo histórico que são fundamentais 
pma o entendimento e para o julgamento dos homens. 
CiJmó esquecer, por exemplo, que o ex-Presidente Médi
ci inventou, neste Pais, o famigerado decreto secreto, 
pelo quallegis1ava em sigilo, sem o conhecimento da Pá
tria? Como imagin~tr poder esquecer, Sr. Presidente, que 
:.tté o preàmbulo com que o Presidnte da República san-
ciona as leis e que rezu: "Faço saber que o Congresso 
Nado nu I decretou e eu sanciono a presente lei", como 
poder itn<tginar esquecer que -até esse Preâmbulo, que 
vem desde a Lei das Doze Tábua~. desde os Dez Mandu
m~ntos, que _foi lid_o precisamente por Moisés para o 
p()t,l~l judeu para que se tornasse conhecido como lei e 
obedecido como força de lei. Como poder esquecer, Sr. 
Presidente, que isto algum dia existiu em nosso País? 
Não seí a resposta, só a História dirá. 
_ Niio corresponde também à realidade dos fatos a ale
g<td<.L popularidade do Presidente EmílioGarrastaz-u Mé
did; m uitó pelo ~ontrário. SuU Excelência foi um artlfice 
do pupulismo. AqUele que provavelmente mais cultuou 
o gravíssimo perigo do culto à personalidade, em nosso 
País. Em sua <~dministruçào criou-se a sentença infame 
do" Brusil Ame-o ou Deixe-o", cópia facista do modelo 
Mussolini, na ltiHia e do modelo nazista de Adolf Hitler, 
na Alem<mha. 

Utilizaram-se os jogos de futebol, no ano em que o 
Brasil conquistava pelu terceira vez a Copa M~;~ndial de 
1970, para fazer trunsp<1recer o General Emílio Garras
tuzu Médici à NaÇão como um homem estimado pelo 
povo, o povo que até hoje não conhece os meandros das 
formils com que foi eleito, o povo que não o elegeu, e o 
povo que dele :.ttê hoje não recebeu a prestação de_contas 
pelos Utos totulit;lrios que Sua Excelência, lamentavel-
mente, cometeu em seu_ Governo. _ _ 

Mas, Sr. Presidente, como cristão, desejo pedir a Deus 
que perdoe os erros do Presidente Emílio Garrastaz.u 
'Médici. Só não possO fazer esse pedido ao povo, porque 
o povo -só perdoa no ato do julgamento. E o julgamento 
virá, Sr. Presidente, mais uma vez, infalivelmente e infle
xivelmente lavra do pela sentença da História e aí, então, 
nós poderemos sabei" se o ex-Presidente foi absolvido ou 
foi condenado. · 

Efà--o qt.iC eu tinha que dizer. -(MiiiiO bem!Y 

O SR. PRESIDENTE (Guilherme P.Jlmeira) - Em 
votação o requerimento. 

Os Srs. Sendores que o aprovam quelrum permanecer 
sentados. (Puusu). 

Aprovado. 
_ Aprovado o _requerimento, a Mesa associa-se às home

nagens e fará cumprir a deliberação da Casa. 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente_ 

scssftO, designundo para a sessão extraordinária das 18 
horas e 30 minutos anteriormente convocada a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

Discussão, em turno qnico, do Projeto de Decreto Le
gislativo n"' 30, de 1983 (n"' 18}83, na Câ'mara dos Depu
tado~). que aprova o texto do ConvêniO sobre Transpor
te Terrestre Fronteiriço de Carga, celebrado entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República da Venezuela, concluído em Caracas, a 19 de 
fevereiro de 1982, tendo 

PARECERES FA VORÃ VEIS, SOB N's 756 A 738. 
DE l985, DAS COMISStiES: 

-de Relações Exteriores; 
- de Transportes, CoritunicaçõeS e Obras Públicas, e 
- de Economia. 

-2-

Discussão, eril turnO único, do.Projeto de Resolução 
n'-' 9H, de 1985 (apresentado pel<J Comissão de Consti
tuição c Justiça como conclusão de seu P.Jrecer n" 642, de 
L985), que suspende a execução do art. 213, da Lei Com
plementar n~ 28/82, do Estado da Paraíba. 
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-3-

Discussão. em turno único, do parecer da Comissão 
de Rdações Exteriores sobre a Mensagem nl' 163, de 
19H5 (n~' 367/85, na origem), de 9 de agosto do corrente 
ãnü---:pcr.l-qual o Serihor Presidente da República subme
te ft delibn."Ç<.ttLQ do Senado a escolha do Sr. Rodolfo Go
doy de Souza Dantus, Ministro de Primeira Classe, da 
Cmreira de Diplomata, para exercer a função de Embui
X<!dur do Bn1sil junto à República Dominicana. 

-4-

Discussfto, em turno único, do parecer da Comissão 
de Relações Exteriores sobre a Mensagem n\' 166, de 
J9g:i (n"' 370/85, nu origem), de 9 de agosto do corrente 
ano, pda qual o-Senhor Presidente da República subme
te it ddiberaç:1o do Senado a escolha do Sr. Amaury 
Bicr, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Diplo
mata, para exercer a função de embaixador do Brasil em 
Burbndus. 

-5-

Discussão, em turno Óni_co, do parecer da Comissão 
de: Rduções Exteriore.<> sobre a Mensagem n~' 171, de 
19H5 (n~' 380/85, na origem), de 15 de agosto de 1985, 
pela qual o Senhor Presidente da República submete à 
ddilx-raç:1o do Sen<Jdo u escolha do Sr. Francisco de As
sis Grieco, Ministro de Primeira Class_e, da Carreira -de 
Diplomata, para exerce a função de Embaixador doBra
sil junto ao Reino dos Países Baixos. 

-6-

bi~cussão, em turno único, do parecer da Comissão 
de Relações Ex.teriores sobre a Mensagem n"' 172, de 
l9H5_ {n\' 381/85, na .origem) de 15 de agosto do corrente 
ano. pela qual o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do Sr. Celso Diniz, 
Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, 
para <:xcrcer a função de Embaixador do Brasil junto à 
República Popular da Hungria. 

Discussão, em iurno único, do parecer da Comissão 
de Relações Exteriores sobre a Mensagem n"' 173, de 
1985 (n9 382/85, na origem), de IS de agosto do corrente 
ano, pela qu:.tl o Senhor Presidente da República subme
te à deliberação do Senado a escolha do Sr. Antonio 
Fantinato Neto, MinistrO de Primeira Classe, de Carrei
ra Diplomática, pant exercer a função de Embaixador do 
Brasil junto à República Popular da Bulgária. 

8 

Í:>is~uss"5~.- em turr\0--útlico, -do parecer da Comissão 
de Relações Exteriores sobre a Mensagem n" 1?~. de 
1985 (n'.> 383/85, nu origem), de 15 de agosto de 1985, 
pela qual o Senhor Presidente da República submete à 
deliberação do Senado a escolhu do Sr. Cyro Gabriel do 
E..-.pírito Santo Cardoso, Ministro de Segunda Classe, da 
Curreira de Diplomatu, para exercera função de Embai
xador do Brasil junto ~ República de Honduras. 

9 

Discussão, em turno único, do parecer da Comissão 
de Rclw,;ões Exteriores sobre a Mensagem n? 175, de 
19g5 (n"' 384/85, na origem),- de 15 de agosto de 1985, 
pela qual o Senhor Presidente da República submete à 
delibcn1çào do Senado a escolha do Sr. Tarcísio Marcia~ 
nõ dú Rocha, Ministro de Segunda Classe, da Carreira 
de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do 
Brasil junto ü Jumairia Ãrube Popular da Líbia. 

!O 

Di-scussã-o, -em turn-o úni-co, do para."ef -da Comissã-o 
de Rclaçõe." Exteriores sobre a Mensagem n? 207, de 
1985 (n\' 444/85, na origem), de 13 de setembro do c_or
rcntc ano, pela qual o Senhor Presidente da República 
submete i1 deliberação do Senado a escolha do Sr. Álva
ro da Costa Franco Filho, Ministro de Primeira Classe, 
da Carreira de Diplomata, para eXefcer a função de Em
baixador do Brasil junto à República da Colômbia. 
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Diso.:ussào, em t.umo único, do parecer da ComiSsão 
de Rcl:u,;0cs Exteriores sobre a Mensagem n~' 215, de 
lt>~5 (n\' 46ljH5,_na origem), de 20-de_setembro de f98S; 

pd:t qual o Senhor Presidente: da República submete à 
do.:libcraçào do Scnado a escolha do Sr. Ivan Silveirfl Ba
t<dhtt, M inistr"o de Primeira Classe, da Carreira de Diplo
mata,_ para exercer a função de Embaixador do_ Brusil 
junto it Rcpúblictt Árabe do Egito~ _ 

Outubro de 1985 

O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira) - Está 
enccrruda a sessão. 

(L('tanta-\e a H'~~ào as /5 horas e 32 mmutos.) 

Ata da 1961). Sessão, em 9 de outubro de 1985 

3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

EXTRAORDINÁRIA 

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES.-

-Mário Maia- Eunice -MichíleS::..... Fábio Lucena 
~Raimundo Parente- Gaivão Modesto --Aloysio 
Chaves - Gab.f'iel Hermes- Hélio Gudros- Alexan: 
dre Costa -Américo de Souza - Helvídio Nunes -
José Lins - Virgílio Távora - Martins Filho - Mar
condes Gadelha·- Aderbal Jurema- Nivaldo Macha
do - Guilherme Palmeira - Luiz Cavalcante- Alba
no Franco- Herãclito Rollemberg- Lomanto Júnior 
- Luiz Viana- João Calmon- José lgná'cio Ferreira 
- Amaral PeixotO .:.... Nelson Carneiro- Itamar Fran-
cn......:. Murilo Badaró - Alfredo Campos- Severo Go
mes - Benedito Ferreira - Mauro Borges - Gastão 
MUller- Saldanha Derzi- Roberto Wypych- Jaison 
Barreto- Jorge Bornhausen- Carlos Chiarelli- Alci-
des Saldanha - Oetavio Cardoso. -

O SR. PRESID~NTE {Guilherme Palmeira)- A tis~ 
ta de presença acusa o comparecimento de 41 Srs. Sena
dores. H a vendo número regimental, declaro aberta a ses
são. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. !9-SecretãríOírá proceder à leitura do-Expecfíen-

te. 

h lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFICIO 
Do Sr. l9-8ccrctári0-dã-Cãm8ni-doS Dt;jiiifados, enca

minhando à revisão do Senado, autógrafos dos seguintes 
projetas: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 163, de 1985 

(NI' 5.661/81, na Casa de origem) 

De iniciativa do Sr. Presidente da República 

Dispõe sobre medidas aplicáveis às empresas bene-
ficiárias de recursos dos Fundos de Investimento cria
dos pelo Decreto--lei n'>' 1.376, de 12 de dezembro de 
1974, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I'>' A aplicação de recursos dos Fundos de ln_~ 
vestimenta criad_os pelo Decreto-lei n<1 1.376, de 12 de de
zembro de 1974, será efetuada de conformidade com a 
legislação específiCa e com e5ú'Tta observância dos proje
tos aprovados pelas agências regionais ou setorials -de-de: 
senvolvimento. 

Parágrafo único. A i"Cfói"ffilllação de qualquer proje
to dependerá de prévia e expressa autorb:ação da agência 
competente c somente será concedida se razões técnicas a 
indicarem e desde que não ocorra prejuízo para os res~ 
pcctivOs investidores. 

Art. 21' _A falta de aplicação total ou parcial de re
cursos ou a sua utilização em. desacordO com o projeto 

Presidência do Sr. Guilherme Palmeira. 

_suj~,{t;i'tli: a __ ~!ripfeSa inTTâfOra-ãs-següinfes-penalfdades, 
sem_ p~ejJ.!{zo da Íl}lediata suspensãO de liberações~ 

a) advertência; - - - -
b) multa; 

--c) cancelamento do projeto: 
d) inabilitação da empresa para receber recursos dos 

Fundos de Investimento; 
e) declaração de inidoncidade da empresa e de seus 

dirigentes para transacionar com órgãos e entidades da 
Administraçã-o Pública Di reta e Indireta, bem como com 
fundações oficiais. 

§ I Q Constitui infração da mesma natureza o aban
dono de projeto já iniciado ou o descumprimento de cro
nograma estabelecido, sem razões que o justifiquem. 

§ 2"' Na--aplicação das penas serão considerados a 
natureza e a gravidade da infração e os danos que dela 
prõvierem para os particulares e para a Administração 
Pública. 

Art. 3'>' -A 'pena de advertência serã aplicada pores
crito nos casos de falta de cumprimento de procedimen
tos estabelecidos o_u· quando estes se revelarem inadequa-
dos à exeCUção-do projeto. · 

Art. 4<? A pena de multa, que não excederá a 100 
(cem) ve~~ Q _m_a!!>~ valor de referência do_País, s~râ apli
cada quand~ ocorrer atrasq injustificado-ao·eronograma 
de execuc;.lO do empreendimento e nas hipóteSes de rein
cidência. 

§ I'>' Tratando-se de atraso justificado, a empresa in
dicará as medidas já adotadas ou previstas para sanar a 
irregularidad~_existente. __ 

§ 2'1 Considera-se justific:idá 0- atraso qUando moti~ 
vado pela líberiiÇãO aerecurso·s ocOrrida fora do -prazo 
ou ainda em valor inferior ao previsto no cronograma de 
exeCüção do empreendimento. 

Art. 5'>' _Além do caso de abandono ou de reincidên
cia no descumprimento do cronograma. o cancelamento 
do projeto e a inabilitação da empresa para receber re
cursos dos Fundos de Investimento terão por fundamen
to a falta de aplicação tcital ou parcial de recursos nas 
condições e prazos estabelecidos. 

Parágrafo úriiCo. A falta de aplicação total ou par-· 
cial de recursos imporá sempre a pena de declaração de i
nidorteidade prevista na alínea e do art. 2~' desta lei. 

Art. 6'>' O cancelamento do projeto implica a apli
cação de multa equivalente a 50% (cinqUenta por cento) 
do valor liberado, bem como a revogação dos atas que 
concederem quaisquer incentivos fisCais 6u finimceiros à 
empresa e a obrigação desta de restituir ao Fundo res
pectivo. no prazo <!_e 30 (tri!}ta) _d!ast ª"s c_orresponçien!~~ 
importâncias, corrígidas monetariamente, sob pena de 
cohrapça ju9icial pela agência de desenvolvimento. 

~ i"' Os valores das multas aplicadas nos termos des
te artígo reverterão ás agêiicias de desenvolvim-ento res
pectiYãs:-

§ 29 O prazo de que trata o capot deste artigo serâ 
contado a pa_rt_ir da data do. recebimento, pela empresa, 
da C(_)municação do cancelam~nto._ 

§ 39 A correção monetária serã efetuada de confor
midade com ()S índices estabelecidos para a cobrança da 
dívida ativa da União, tomando-se por base ;-d~ta da li
beração de recursos pelos Fundos de Investimento. 

§ 4<? Para fins de cobrança judicial, considera-se 
como títuJQ executivo extrajudicial, na forma do que dis
põe o filcisOVl-dO- art. 585 da Lei n~' 5.869, de li dejane_i
ro de l973 - Código de Processo Civil, a certidão de 
dívida ativa expedida pela agência de desenvolvimento. 

Art. _7?. Efetivado o recolhimento das importâncias, 
ri.a fo_r'ma do a_rt. 6'>' desta lei, as ações respectivas serão 
permutadas por quotas dos Fundos, com a conseqüente 
redução do capital social_ da_ empresa titular do projeto 
c:mcelado. 

§ !? A permuta de ações por quotas dos Fundos não 
beneficiará os componentes do controle acionário da 
empresa que teve s_eu projeto cancelado, nem os titulares 
de- ações decorrentes da faculdade contida no art. 18, do 
Decreto-lei n'>' 1.376, de 12 de dezembro de 1974. 

§ 21' Na permuta das ações por quotas dos Fundos 
de Investimento será observado o valor original de subs
criçãO. riCT-eS.cídO- de_ parcela de igual percentual de cor
reção incidente sobre a recuperação procedida, exclufdas 
as bonificações. 

Ar!. 8Q Constitui crime de apropriação indébita, na 
forma do art. 168 do Decreto-lei n~' 2.848, de 7 de de
zembro de 1940 -Código Penal, a não-restít.uição ao 
Fundo respectivo das quantias recebidas a título de in
centivos fiscais, --acrescidas de correção monetária, no 
cilcSõ de CãricelãmCnt6 do projeto. 

Parágrafo único. As agências de desenvolvimento re
gional ou setorial encaminharão ao Ministêrio Público 
os elementos que se fizerem necessários ã instrução da 
U:Ç_ão penal de que trata_ ~ste artigo. 

Ãrt. 99 -Óc~rrendo extinção ou. ~ucessão -d;; pessoa 
jurídica proprietária de títulos adquiridos na forma dos 
arts. 17 e 18 do Decreto-lei n'>' 1.3_76, de 12 de dezembro 
de 1974, os mesmos poderão ser transferidos em favor 
dos acionistas, sócios sucessores ou credor~:s. permane
cendo indisponíveis até que se complete o prazo de sua 
intransferibilidade. 

ArC 10. As agências de desenvolvimento promove
rão, sempre que necessário. auditoria técnica, jurídica 
ejou contábil nas empresas beneficiárias dos incentivos 
fiscais. 

§ 19 Considerando o vulto dos recursos a serem libe
rados ou a natureza da ati v idade económica do empreen
dimento, poderá ser solicitada, durante qualquer fase de 
execução do projeto, auditoria de auditores independen
tes registrados na Comissão de Valores Mobiliários -
CVM. 

§ 29 As despesas da autoriria 'independente exigida 
poderão ser computadas no custo do projeto. 

§ 3'>' Constatada qualquer irregularidade, a agência 
sustará a liberação de saldos porventura existentes em 
favor das empresas e instaurará imediatamente inquérito 
para apuração de responsabilidade, assegurando~se ao a
cusado_a!':l.rla defesa. 

§ 4'1 O inquérito precederá à aplicação das penas 
previstas no art. 2~' desta Lei. 

Art. 11. Promoverá o ínquérito uma comissão com
posfa de 3 (três) pessoas, designada pelo titular da agên
cia de desenvolvimento. 

§ 1<? Ao designar a comissão, a autoridade indicará 
dentre seus membros o respectivo presidente, 
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~ 29 O prazo para o inquéritO será de 60 (sessenta) 
dias, prorrogável por igual período, nos casos de força 
maior, pela autoridade que tiver determinado sua instau
ração. 

Art. 12. A comissão procederá ã todas as diligências 
necessárias_, podendo recorrer a técniGO..$ ou peritos. 

Art. 13. Ultimada a instrução, cltar-se-ã o in-dicia
do para, no prazo de 10 (dez) dias. apresentar defesa, 
sendo-lhe facultada vista do process-o na repartição. 

§ I"' Havendo dois ou mais indiciados, o prazo será 
comum e de 20 (vinte) dias. 

§ 21' Achando-se o indicado em lugar incerto, será ci
tado por edital, com prazo de 15 (quinze) dias. 

§ 31' O prazo de defesa poderá ser prorrogado pelo 
dobro. para diligências reputadas imprescindíveis. 

Art. 14. Concluída a defesa, a comissão remeterá o 
processo _à autoridade que determinou a instauração de 
inquérito, acompanhado do relatório, o qual concluirá 
pela inocência ou pela responsabilidade do acusado, in~ 
clicando, se a hipótese for esta última, a disposição legal 
transgredida. _ _ 

Art. I 5. Recebido o processo, a autoridade a que se 
refere o artigo anterior proferirá -decisão no prazo de 20 
(vinte} dias. 

Art. I 6. Caberá recurso para a autoridade ime:diata~ 
mente superior a que houver proferido a decisão no pra~ 
zo de lO (dez) dias, a contar da data em que dela tomar 
conhecimento o acusado ou Q ~u representante. 

Art. 17. As disposições desta lei ãplicam~se às em~ 
presas cujos projetas ainda estejam em fase de in:tplan~ 
tacão e que utilízem incentivos âeCórrentes da dedução 
do Imposto de Renda, admjnistrados pelas agências de 
desenvolvimento, concedidos anteriormente ao Decreto~-_ 
lei 11'1 1.376, de_ 12 de dezembr9 d_e 1974, ressalvadas as 
que tenham obtido a última liberáção há mais d~ lO (dez) 
anos da vigência desta lei. 

Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data -de sua 
publicação. _ __ _ _ 

Art. 19. RevogamMse as disposições em contrário. 

MENSAGEM N• 547, DE 1981 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Na
cional: 

Nos termos do artigo 51 da Constituição Federal, te
nho a honra de su_bmeter á elevada deliberação de Vos
sas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos 
dos Senhores Ministros de Estado do Interior, da Indús
tria e do Comércio, da Fazenda e da Agricultura, o ane
xo projeto de lei que "dispõe sobre medidas aplicáveis às 
empresas beneficiãi-ias de recursos dos Fundos de Inves
timentos criados pelo Decreto-lei n9 1.376, de 12 de de
zembro de 1974, e dá outras providências". 

Brasília. 30 de novembro de 1981 .. -João Figueiredo. 

EXPOSlÇAO DE MOTIVOS N• 036, DE 10 DE 
ABRIL DE 1981 DOS SENHORES MlNIS
TROS DE ESTADO DO lNTERlOR, DA IN
DÚSTRlA E DO COM~RCIO, DA FAZENDA 
E DA AGRlCULTURA: 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República: 

O siste-mã-de inCentiv-ofiTscitís~ ãplicáveis a regiões ou 
setores prioritários, constituídos de parte do imposto 
sohre a renda devido pelas pessoas jurídicas, desde sua 
criação, tem observado constantes aprimoramentos, os 
quais cons_u_b_stanciam, atualmente, no Decreto-lei n9 
1.376, de 14 de dezembro de 1974, que criou os Fundos 
de Investimentos. 

Com a criação do cit'ado mecanismo de_ direcionamen
to de recursos aos projetas, foram-eliminadas distorções 
que afetavam, substancialmente, não só a própria inte
grid-ade dos investimentos como a regularidade da im-
plantação dos empreendimentosL -

Entretanto, cabem ainda medidas regulamentadoras 
que permitam tornar mais eficaZ o· sistema de incentivos 
fiscais, introduzindo-se punições e penalidades para as 
empresas que utilízem inadequadamente os recursos. 
destacando-se os casos de:_ 

a) falta de aplicação total ou parcial de recursos libe
rados: 

b) utiliiã.ção de recursos em desacordo com os proje
_tos aprovados: 
-c) abandono de projeto já iniciado, ou descumpri

mento de cronograma, sem razões justificáveis. 
Em conseqüência, os Ministérios do rnterior, da In

dústria e do Comércio, da Fazenda e da Agricultura, ela
boraram antepr6jeto de lei, visando corrigir ou criar 
meios de correção imediata, pelas Agências de Desenvol
virtiCflto, das irregularidades supracitadas, cuja ocorrên
cia prejudica os setores e regiões que se pretende desen
Volver, além de atingir a credibilidade e o patrimônio dos 
fundos financeiros criados pelo Governo Fed~ral. 

A.sslm, está_ sendo proposta no anteprojeto de lei; e!ll 
anexo. ~adoção de penalidades que visam resguardar~
nanceiramente_,as ~Pl.icações e d_~r instrumentos ~e -~~o 
às-Agências de DesenvolvimentOa fim de que as mesmas 
possam manter os princípios e objetivos que nortearam a 
aprovação dos projetas. 

Em sintese, são as seguintes as penalidades previstas: 
a) devolução ao fundo de valores liberados, corrigi

dos monetariamente; 

b) multa de até 100 (cem) vezes o valor de referência 
n-os casos de atraso no cronograma de execução do proM 
jcto; 

c) multa de até5Q%_(c_inqíienta porcento) sobre os va
lOres liberados,-nos ca"sos de cancelamento de projetas; 

d) revogaçà_o dos atos que concederem quaisquer inM 
centívos fiscais ou financeiroS à empresa; 

e) advertência; 

f) declaração-'de indoneidade da_Empresa e de seus 
dirigentes, para ~transacionár com- a Administração 
Pública. 

Y.W!pdo .ottender aQ objetivo dç;_ manter a integridade 
do sistema e aSeguranÇa do investidor, nos casos de can
celamento. os acionistas que adquiram ãções por inter

- médio do Fundo de lnyestime.nto poderão permutá-las 
por quotas do Fundo, à exceçào daqueles integrantes do 
grupo responsável pelo projeto. 

Quanto ã-ãl>uração das reSponsabilidades decorrentes 
OõS fatos ocorridoS, adotou-se a obrigatoriedade da ins
tauração de inquérito, prevendo-se os procedimentos a· 
dequados, e, bem assim, a forma e níveis de recursos que 
permitam aos responsãveis pelos projetas ampla defesa. 

Finalmente, Senhor Presidente, considerando a rele
váncia da matéria a ser regulada, solicitamos o encami
nhamento do anteprojeto de lei ao Congresso Nacional, 
para apreciaÇão no pr3.zo previsto no art. 51, caput, da 
Constituição. 

Queira aceitar os protestos do nosso mais profundo 
respeito. -Mário David Andreazza, Ministro do Inte
rior- João Catliiló Penna, Ministro da Indústria eCo
mércio- Ernani Galvêas, MiniStro da Fazenda -=.Ange
lo Amauray Stabile, Ministro da Agricultura. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEl N• 2.848, 
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940 

"Código Penal" 

Apropriacão indêbita- Art. 168. Apropriar~se de coi
S'J alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção. 

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa de 
---conqaenta centayos a dez cruzeiros. 

.. Código de Processo Civil" 

(Lei n~' 5.869, de ll-1_-73, com as retificàções da Lei_n9 
5.925. de H0-73.) 

································-······ 
VI -a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública çla 

União. Estado, Distrito Federal, Território e Município, 
corrcspoT!deilte aos créditos inscritos na forma da lei; 
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DECRETO-LEI N• 1.376, 
DE 12 DE DEZEMBRO DE 1974 

Dispõe sobre a criação de Fundos de investimento, 
altera a LegislaçãQ do Imposto SQbre a Re.,.da relativa 
a incentivos fiscais, e dá outras providências. 

O Presidente da República, 
No uso da atribuição que lhe confere o art. 55, item TI, 

da Constifulç_ão, -decreta: 
Art. J9 As parc~las 4_edutíveis do Imposto sobre a 

Renda devido pelas pessoas jurídicas, relativas a incenti
vos fiscais e as destinadas a aplicações específicas, serão 
recolhidas e aplicadas de acordo com as disposições des
te Decreto--lei. 

Parágrafo único. As parcelas referidas neste artigo 
são as de que tratam: 

a) o art. 18 da Lei n9 4.239, de 27 de junho de 1963, al~_ 
terado pelo art. 18 da Lei n9 4.869, de 11' de dezembro de 
1965 (SUDENE); . ___ .. ___ _ 

I)_) o art. 19, alínea '""b", do Decreto-lei n9 756, de II de 
agosto de 1969 (SUDAM); 

c) o art. SI do DecretaM lei nl' 221, de 23 de fevereiro de 
1967, alte!ado pelo art. J9 do Decreto-lei n9 1.217, de 9 
de maio--âe 1912 (SUDEPE); 

d) o ar_t, l~tdo Decreto-lei nl' 1.134, de 16 de novembro 
de 12_70, com a aJteração introduzi~a pelo art. 49 do 
Decreto-lei n"' 1.307, de 16 de janeiro de 1974, (JBDF); 

e) o art. 49 do Decreto-lei n9 LI9I, de 27 de outubro 
de 1979, (EMBRATUR); 

f) o arL 7~' do Decreto-lei n9 170, de 19 de agosto de 
1969, (EMBRAER); 

g) o art. 4"', § I~ do Decreto-lei n9 880, de 18 de se
tembro de i969, reYigorado pelo Decreto-lei nl' 1.345, de 
19 de setembro de 1974 (GERES); 

h) os arts. l~t e 29 do Decreto-lei n9 1.124, de 8 de se
tembro d_e 1970

1 
~féiiigõfaâos pelo DecretaM lei n9 1.274, 

de 30 de maio de 1973 (MOBRAL). 
Art. 2"' -Ficam instituídos o Fundo de Investimentos 

do Nordeste (FINO R), o Fundo de Investimentos da A
mazônia (FINAM), e o Fundo de Investimentos Seta
riais (FISET), administrados e operados nos termos os 
definidos neste Decreto-lei. 

Parágrafo úniCo. O Fundo d~ Investimentos S_~to
rtals (FJSET) compreende três contas, com escriturações 
disti~ta:S~ para Os setores de turismo, pes-ca e refloresta~ 
menta. _ 

Art. 39 Constituem reCurSos dos Fundos de Investi
mentos, de que trata o artigo anterior: 
I- os provenientes dos incentivos fiscais, a que alu

dem as alíneas ~·a" e "c'' do parágrafo único_ do art. 19; 
II- subscrições, pela União Federal, de quotas in

conversíveis em ações; 
III -subscrições voluntárias por pessoas físicas e 

jurídicas, de direito público e privado; 
IV- eventuais reSultados de aplicações dos recursos 

rrevistos neste artigo; 
V- outros recursos previstos em lei. 
Parágrafo único. O incentivo fiscal de que trata a alí

nea "i" do art. 29 do Decreto-lei nl' l.338~de 23 de julho 
de_ 1974, inclui também a subscrição voluntária, pelas 
pessoas físicas, de quotas do FINAM e do FINO R. 

Art. 4<:> Os recursos dos Fundos de Investimentos 
criados por este Decreto-lei serão aplicados sob a forma 
de subscrição de ações, e de participação societâria de 
que trata o ai"t. 19, §" 19, incis_o II do Decreto-lei n91.134, 
de 16 de novembro de 1970, em empresas que tenham 
sido consideradas aptas para receber incentivos fiscaiS 
nelas agências de desenvolvimento regional ou setorial. 

§ '"' O Poder Executivo poderâ determinar a subs
crição de quotas de um fundQ por outro. 

§ 2~t Os títulos representativos da aplicação de recur
sos dos Fundos na forma deste Decreto-lei serão custo
diados nos respectivos bancos operadores. 

§. 39 Excepcionalmente o Poder Executivo poderá 
aUtorizar a apliCaÇão de recursos dos Fundos de Investi
mento e~ debêntures conversíveis ou não em ações. 

Art._ S<:> O Fundo de Investimento do Nordeste (FI
NO R) será operado pelo Banco do. Nordeste do Brasil 
S.A (BN B), sob a supervisão da Superintendência de De
senvolvimento do Nordeste: (SUDENE). 
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Art. 6\' O Fundo de Investimentos da Amazónia 
(FINAM) será operado pelo Banco da Amazônia S.A. 
(BASA), sob a supervisão da Surerintendência do Oe.. 
senvolvimento da Amazônia (SUDÀM). 

Art. 7<~ O Fundo de Investimentos SetoriaiS (Fr: 
SEn. terá as suas contas operadas pelo BanCQ do Brasil 
S.A .. sob a supervisão respectivarriente, da Errlpresa-Bri:t~_ 
sileira de Turismo (EMBRATUR), Superintendência do 
Desenvolvimento da Pesca (SUDEPE) e Instituto Brasi
leirO de Desenvolvimento Florestal (IBtiF). -

Art. 8~> Caberá às agências de desenvolvimento _re
gional ou setorial definir prioridades, analisar e aprovar 
projetas para aplicação dos incentivos fiscais, acomPa
nhar e fiscalizar a sua execução, bem como autorizar a H~ 
bcmção, pelos bancos operadores, dos recursos atribuí~ 
dos aos projetas, observado o disposto no art. 49 deste 
Decrcto~lei. 

§ ]9 No documento de apr'?_v~çào dos pr~je~os, as a~ 
. gências de desenVolvimento regioOal ou setorial indica~ 
rào aos respectivos bancos operadores dos Fundos de ln~ 
vestimentos os montantes aprovados em favor da pessoa 
jurídica interessada. mediante sUbscrição prévia de títu
los de capital da beneficiáiía, ae VS:lor nominal corres
pondente a cada liberação, títulos esses que permanece
rão indisponíveis-3fé que sejam permutadoS no fornlã 
prevista neste decreto~lei, ou recebimento de debêntures 
conversíveis ou não em ações. 

§ 2'~ As a(;ões subscritas na forma deste artigo pode~ 
rão ser da modalidade ordinária ou preferericial, neste 
último cascrcom cláusula de participação integral nos re
sultados, não sendo admitida nenhuma forma compie-
mcntar de qualificação áessas-itções. --- --

§ 3<:> Dentro das respectivas áreas de atuação, a SU.:
DEN E e SUDA M envidafão esforços especiais no senti
do de assegurar a adequada participação das Unidades 
da Federação meno_s des.envoJvidas __ no~ incentivos fis
cais. 

Art. 9' A SUDENE e o BNB, a SUDAM e o BA
SA. em suas áreas de atuaç-ãO; manterão GruPos Perma-
nentes de Trahalho, constituídos de dois representantes 
de cada entidade, com o objctivo de compatibilizar os 
programas de ação conjunta e os esquemas de tOtúes-ae 
recursos financeiros destinadOS- aos- projetes a serem fi
nanciados pelos fundos respectivos. 

§ J<:> Caberá ao Ministro do Interior aprovar as me~ 
didas necessárias ao funCioitãfnCnto dos GiUpoS de'"trã-
balho de que trata o caput deste artigo. --

§ 2'~ Os Ministros da Agricultura e da IndúStria e do 
Comércio providenciarão a constituição de GruPos Per
manentes_ de Trabalho de caráter semelhante, dos quais 
participem representantes das agências de desenvolvi
mento setorial e do Banco do Brasil S.A. 

Art. 10. Caberá ao Conselho de Desenvolvirrient.o 
Econômico propor as bases da política geral de apli
cação de recursos a que se refere o art. II, fixando dire
trizes e prioridades segundo a orientação geral definida 
nos planos nacionais de desenvolvimento. 

§ li' A partir do exerdCio financeirO de 1975, os Mi
nistérios a cjue se subordinam as agências de desenVo!Ví-
mcnto deverão apresentar ao Conselho -de Desenvolvi
mento Econômico, até o dia 30 de novembro de cada 
ano, os orçamentos de comprometimento, para o exercí
cio seguinte e os subseqUentes, dos recursos de que trata 
o art. _3_!, em função dos quaiS serão efetivadas as a pro-;. 
vações dos projetes de investimento. Os orçameQtOs re
lativos ao exercício financeiro de 1975 deverão ser apre
sentados até 31 de janeiro. 

§ 211 Com o objetivo áe ãcOffipanhar a execução dos 
orçamentOs a que se refere O parágrafo anterior e a evõ
lucão dos programas aprovados, o CDE proporá a fi
xação da data cm que, a cada ano, as agências de desen
volvimento e os bancos operadores dos Fundos lhe en
viarão, através dos respectivos MlnfStérioS, reJa:tófiOSdé~ 
talhados de suas atividades. 

Art. 11. A partir do exercfcio financeiro de 1975, in
clusíve. a pessoa jurídica mediaritc indicaÇão em sua de
claração de rendimentos, poderá optar pela aplicação, 
com base no parágrafo único do art. I~', das segUintes 
parcelas do Imposto de Renda devido: 

1- até 50% (cinqUenta por cento), nos Fundos da In
vestimentos. do Nordeste ou da Amazônia, em projetes 
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considerados de interesse para o desenvolvimento econó
mico dessas duas regiões pelas. respectivas SuPerinten
dências~ inç_lusive os relacionados com turismo, pesca, 
florestumento e reflorestamento localiz_ados_nes_sas__áreas; 

11 _:atê 8%- (oito por cento), no Fundo de Investimen
_to Sctorial -Turismo, com vis_tas aos projetos de turis

-~ITI_Q_~[2!"QVado~ pelo Çonselho Nl!_ç_ional de T!.lr_i_~mo; 
III--até 25% (vinte e . .cinco por cento), no Fundo de 

rnvestimentq _S_etorial._- Pesçª, com visJas ~os_projetos 
de peSca arrovados pekt SUDEPE; 

JV _-_1j._té_Q_~_pcrcentuais abaixo_~~_umerados, -º-º- _Fun
dl)-dC-InveStimerlto Setorial - Florestamento e Reflo
r~~tamento:_coin VÍsÚts áós_pr9)etos d~ floiesta:me-nto e 
rCfion .. -siaTnento aPJ.ovãdos pelo IBDF: 

Ano-base de 1974-45% (quarenta e cinco porcento); 
Ano-base de 1975 - 40% (quarenta por cento): 
Ano·base de 1976- 35% (trinta e cinco por cento); 
Ano-base de 1977-45% (quarenta e cinco por cento); 
Ano-base de 1978 e seguiriies --25% (vintet!cínco por 

cento): 
V....:.. !ifé 33% (trínta e três põr cento), no Fundo d-e Re

cuperação- Econômica do Estado do Espírito Santo, na 
forma a ser prescrita em regulamento,_tratando-se de 
contribuinte localizado no referido Estado; 
- VI- Úté lo/; (um por Cento), em açõeS novas da Effi
presa Brasileira de Aeronáutica S.A.- EMBRAER: 

-vu ..;__atê 1% (um por cento). em proji::tOs especifiCOs 
de alfabetizaçáo -da Fundação MOBRAL, ou o valor 
mínimo de 1% (um por cento) e má-ximo de 2% (dois por 
cento) que_ corresponde às quantias já doadas à Fun
dação MOBRAL no ano-base. 

§ I~ A aprovação dos projetes de pesca, turismo e 
florestamento ou reflorestamento, localizados no Nor

'-dc.~te e na Ailiazônia, bem -comO a autorização para a Ii
herac1io dos recursos atribuídos aos mesmos pelos Ban
cos- operadores, cabe aos respectivos órgãos setoriais, na 
forma defiriída pela legislação específica vigente, deven
do a SUDENE e a SUDAM firmar convênios coin a SU
DEPE. EMBRATUR e IBDF, objetivando harmonizar 
~ orient<lção hásica da açào setoríal nas respectivas re
p:iões. 

~ 2<:> Excetuam-se da permissão referida no ~aput 
deste artigo as emprf:Sas concessionárias de _serviços 
púhlicos de energia elétrica e telecomunicações, durante 
o pe~íodQ em que lhes seja aplicável a alíquota fixada no 
art. )1' da Lei no;>_ 5.655, de 20 de maiO de 1971, e no aTt. 19 
do.Q~~rct_o~lei n9 l,3~Q" dç _ _)_l __ _9~-~lç __ d_e __ 197_4.,_~~ª~'"'~in,-_ 
pThs"flS~e--qUe -tr--:lta -õ_ Dccr<.!to-lei n9 1.350, de 2.i(de ou
tüOfo -ac -1974. * 31' As aplicações previstas nos incisos I a V deste 
artigo. cumulativamente com a do§ 39 do art. 1"' da Lei 
n~' 5.106. de 2 de setembro de 1966, para cujo cálculo se
rão desprezadas as frações de Cri 1,00 (um cruzeiro). 
não poder1io exceder. isolada ou conjuntamente, em 
cada exercício. a 50% (cinqilenta por cento) do valor to
tal do Imposto de Renda devido pela pessoa jurídica in
teressada. 

§ 41' São mantidos os prazos de vigência estabeleci
dos na legislação específica para as aplicações previstas 
neste artigo. 

Art. 12. Ficam mantidos os percentuais fixados pe
los Decretos~leis n"s 1.106, de 16 de junho de 1970, e 
1.179, de 6 de julho de 1971, destinados, respectivamen
te, ao Programa de Integração Nacional - PIN e ao 
Programa di Redistribuição de Terras e de Estímulo à 
~groindústria do Norte e Nordeste - PR,OTERRA. 

Art. 13. A partir do exercício fmanceirõ de 1975, in
clusive. as rarcelas do Imposto de Renda __ devido pelas 
pessoas jurídicas, ii1cluindo as opções para incentivos fis
cais ec_ontrihuições para oPINe o PROTERRA e com a 
exclusão das devidas ao Programa de Integração Social 
- PIS, das quantias já ôoadas ão MOBRAL rúi a-nO~ 
base e das aplicações efetuadas nos termos do§ 39 do art. 
]9 da Lei n~' 5.1 06. de 2_ de setembro de 1966. serão reco
lhidas de forma integral, através de documento único de 
urrec;.adaçãf.l. 

Art. 14 .. O Banco do BrasiLS.A. prom-overá o _crédi
to à çon!à-do Tciou-rO NaciOnal, como Receita~da U
nião. de 46% (quarenta c seis por cento) do montante ar
recadado, na forma do artigo anterior, e o crêdito, em 
conta especial. para incentivos fiscais e para o PIN e o 
PROTERRA. dos 54% (cinqüenta e quatro por cento) 
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rcmuncsecntes; transferindo quinzenalmente esses recur
soS. mediante aplic:iéão dos percentuais fixados pelo Mi
nistro da 17aGenda, aos Fundos de Investimentos, junto 
aos bancos operadores, e à EMBRAER, ao GERES, ao 
MOBRAL. ao PIN e ao PROTERRA. 

~ 1<:> O 1\liõistio da Fazenda fixará, em carâter provi
sório, (1ntes do início do exercício financeiro, os percen
tuais aludidos neste artigo, que serão ajustados à medida 
~m que forem disponíveis os dados referentes às opções 
para incentivos fiscais e ao cfetivo recolhimento das par
cc/,~s corres_r)ondef)tcs .. 

~ 2~' O Banc_t) do Brasil. com base nos percentuais a 
. que se refere o part'ígrafo anterior, promoverá o reajusta
mento dos valores repassados e a repassar, devendo re
verter como receita aos cofres d<-1 Uníão o que ror exce
dente. 

~ 3~> As parcelas relativas aos recolhimentos efetua
dos dentro do exercício a que correspondam. porém fofa 
dos prazos legais, ser1io repassadas aos respecti":os Fun
dos. 

ç 4-9 AS r)iticelis do (mpõ-Sto de Renda das pessoas
,iurídicas recolhidas fora do exercício financeirO cOrres
pondente serão levadas, integralmente, à conta do Te
s0uro Nac_ional, como Receita da União. 

Art. 15. A Secretaria da Receita Federal. com base 
nas ope~1_es _ex~rc_id~s pelos c9ntribuintes e n9 controle 
doS recolhimentÕs~CX:.pCdirá, para cada exercício, nomi~ 
nalmente e numerados e_m ordem de seqüência, em favor-
da pessoa jurídica optante, certificados de aplicação, no
minativo$ c intransferíveis, nos Fundos referidos neste 
decreto-lei e na EMBRAER. 

~- -,<:> Os t."ertificados_de que trata este artigo serão e
mitidos. exclusivamente. com base nas parcelas de Im
posto de Renda recolhidas dentro do exercício, e deverão 
ser trocados, no prazo máximo de 1 (um) ano, a contar 
da data de sua emissão, por quotas dos referidos Fun
dos. 

§ 29 O valor relativo aos certificados não converti
dos no prazo previsto pelo parágrafo anterior acrescerá 
ao valor do Fundo correspondente. 

§ .3~> As quotas previstas no§ 1~', que serão nominati
vas e cndossâveis, terão sua cotação realizada diariamen
te pelos bancos operadores. 

§ 4<:> Os certificados de aplicação na EMBRAER se 
constituirão. de<;de a data em que forem expedidos, no 
documento hâhil para subscrição de ações da Empresa 
Brasileira de Aeronáutica S.A. 

~ 5~ As cjuotas de que trata o§ I~> deste artigo terão 
validade para fins de caução junto aos órgãos públicos 
federais, da administração direta ou indireta. 

Art. 16. Para efeito -de avaliação, as ações integran
tes da carteira dos Fundos de que trata o presente 
decreto-lei serão computadas pelo valor da cotação mê
d_ia do último dia em que forem negociadas em Bolsa; as 
açõcs nàp_ cotadas em Bolsa, pelo valor patrimonial,•com 
hase no último balanço da _empresa, se inferior ao nomi
nal e pelo valor nominal, se inferior ao valor patrimo~ 
nial. 

Parúgrafo único. Ações novas, enquanto não cota
das em Bolsa de Valores durante o período de lançamen
to máximo de 6 (seis) meses_, poderão ser computadas 
pelo valor de subscrição. 

Art. 17. As quotas emitidas na forma do§ !9 do 
ar!. 15 roderào ser convertidas, à escolha do investidor, 
em títulos pertencentes aos Fundos, de acordo com as 
respectivas cotações. 

Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional 
fixará as condições e os mecanismos de conversão de que 
trata esse artigo. 

Ar!. 18. As agências de desenvolvimento regional e 
-sefófial e as entidades operadoras dos Fundos assegura
r:'lo às pessoas jurídfcas, ou grupo de empresas coligadas 
qu_e. isolada ou conjuntamente, detenham pelo menos 
51% (cinqüenta e um por cento) do capital votante da so
ckdade titular do Projeto beneficiário do incentivo, a a
plicação nesse projeto de recursos equivalentes aos valo
rCs dos certificados de aplicação de propriedade dessas 
pessoas jurídicas, obedeCído o fimite de incentivos tiscaiS 
aprovado rara o projeto. 

§ I~ Na hipótese prevista neste artigo, os bancos o
peradores anteciparão, em negociação direta, a permuta 
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dos títulos pelos certificados de aplicação, pelos respecti- ta) di:ts. c__xpedirú certíficudo de classiffcaç1io, nos termos 
vos valores nominais. dcst<t lei. 

§ 29 Nos casos de participa~~-o CO!'J]ullfa, sei-ã ()bede- P<trúgrafo único. _O Ministério da Justiça instituirá o 
cido o limite míni"mo de 5% (cinco pOr cento) do cap1tal Conselho Superior de Clussilicaç_ãO, com poder de expe-
votante para.cada pessoa acionista Ou grupo de empresas di r os certíliCui::los de classificação u que se refere este ar.-
coligadas. ligo. 

§ J? Consideram-se empresas coligadas, para fins Art. 2~ A da.ssilicuçào serú feita por f::~ixas etárias, 
deste artigo, aquelas cuja maioria do capital votante seja pode tuJo a autorid,tde fuzcr recomendações que julgue 
controlada, direta ou indiretamente, por uma mesma oportunas, para esclarecimento do espectador. 
pessoa tisica ou jurídica, compreendida também esta ól~ §-i'.' o~ rCsponsúvcis por teatros e salas de exibição 
ti ma como integrante do grupo. scri'io n.:sponsabiliz•tdo.s. se co[lstatada a presença de me~ 

§ 4<:> Exclusivamente quanto ao exercício de 1975, se- no-re.~ dc..-.acompanhadOs de seus pLlis ou responsáveis. 
rá garantida às pessoas jurídicas detentoras de certifica- cm C.'i_Pctúçulos não rccomc_ndados para sua_jdade. 
dos de valor nominal superior a CrS 100.000 (cem mil ~ 2~> AS penalidades ctecorfcntes da auséncia de fisc~ 
cruzeiros) e que não participem de projeto próprio, a a- lit.;tçilo prcvist<t no par{lgr_afo anterior poderão variar de 
plicação do montante que exceder essa quantia, em pro- m ufta de CrS I 0.000 (dez mil cruzeiros) a Cri 100.000 
jeto no qual já tenham feito aplicação de recursos de in- (c_cm mil cruzeiros), rcajustávl.!iS de ucordo com as va-
centivos fiscais nci decorrer do exercício de 1974. riit~õt.'-s-d"its Obrig"ilções R!.!ajustávcis do Tesouro Nacio

nal- ORTN. uté a suspens1io temporária do funciona· 
Art. 19. Os títulos adquiridos na forma dos arts. l? mcnlo da sal<~. U e<.tssaçUo de sua licença para funciona-

e 18 serão nominativos e intransferiveis pelo prazo de 4 mcn!o, ou It proibiçfto du cOntinuação da representação 
(quatro) anos. do c:spct{tculll tcatw!. 

Art. 20. Serà óedUZiaa quantia correspondente a 3% ArL 3"' A cla~siJicaçào levará em conta exclusiva-
(! rês por cento) do valor de cada liberação de recursos mente aspectOs t:ticos e a in11Uéncia da obra na formação 
pelo Fundo, a ser dividida, em partes iguais, entre agên- mowl do csrx.·--ctador,_ conSiderando ___ l)ào sQ os vaÍores 
cias de de.senvolvimento e a entídade-operadora, parare- -morais pcrmuncnte~_. maS-os uSos c costumes da _comi.Jní-
muneração dos serviçoS df: ãdministfação e Operação do - d:Jdc !.JUC <J consumirü. 
Fundo respectivo e para custeio de ati v idades de pesqui- Ar L 4'1 ___ !_)<L_ ~l.!isfto do órgão_ d_o. Ministério d<! Jy.~-
sa e promoção relacíonadas com as regiões e setoies be- ti,;:t, u que se refefe o arL ]<:>desta lei, caberá recurso ao 
neficiudos com os ínceiltivos. CàlTselht.i Comunitúi'io de Censura. 

Parágrafo ún~co. A dedução referida neste artigo se- § J•! O ConsdhQ_â_u_pcrior de Classificação julgará- Os 
rá limitada a l% (um por cento) nos casos de aplicações n .. 'l.!ursos qltc lht: l'orem interpostos no prazo dt:- 60 (ses-
efetuadas na forma do artigo 18. senta) dias, findOs os quais. se não houver decisão, ore-

Art. 21. Permanecem _em 'vigo_r as atuais disposições cnrso serú julgado ddiniti\.:amente pdo Ministério da 
relativas às funções e Ptcrrogafivas dos órgãos criados ----JUillça, no pruzo d~ 10 (dez) dias. 
por lei. aos quais tenha sido atribuída a execução de pro- - (2>' Se não houver decisão de recUfso nos· pfti:los 
gramas regionais ou SetoffaiS-di!âesenvolvimento econô- p-r-L""vistos pelo püYágral'o •mtcrior, a obra serií considera-
mico, especialmente as referentes a aprovação e controle du bo<~ p:tra apresentação. . . ~ 
da execução de projetas; deritrO de suas áreas ou setores - ~rt. 5<:> O Conselho Supcrwr_ ~e ~!assJficaçao, .su-
específicos de atuação. ho_r_dilHldo r.,!i_rc_!.amenle uo M1ntstcno._ da Just1ça, 

Art. 22. O Banco do NOrdeste do Brasil s.A. _ co-rrrJf6c-sc de-_!l_ll]_~e_p_!"esenrante e suplente: 
BNB, o Banco da Amazônia S.A.- BASA_c o Banco do I -::_~_9 Mi~i~té~i? da Ju~tiça; . ~ _ 
Brasil S.A. serão os agentes financeiros dos órgãos de de- II~ 2Q M1~e~J? da::; Comu~Jcaçoes; ; 
senvolvimento regional e setorial para a gestão financiei· HI- du_~M_LllJ:feno ~das Reluço~s Ex tenores: 
ra de todas as medidas relacionadas com os Fundos de JV- do_ Cons-4liuJ;:_eJeral de -~ultur~ 
Investimentos Regionais e Setorlais. V- do Cons~ll~~eral de Educaçao; 

Art. 23. As entida~es operadoras dos F~n~os c.ria- ~:r·=-._d~o S~~,.~~~Jhon~~~i~n~f J~~~~~ma; 
dos por estepecreto-lcJ exercerã~ ~o~os ~s dJreJtos me- VIII- da Associação Brasi!l.!ira de Imprensa; 
rentes ao~ litu.los e. valores mobthános mtegrantes de IX_ dos autores teatrais, indicados por entidade de 
suas cartetras. mcl~stve o de d~mandar e ser de~~ndado c/u.-;sc; 
e? de ":P~~entaçao dos qu?hst.as em Assembletas Ge-. X_ dos .qutores de tilmes, indicados por entidade de 
rms Ordmar1as ou Extraordmánas. cl·tsS(!' 

Art. 24. Fica assegurado às pessoasjuríd~as _que e- 'xl :__ 
fetivarem depósitos até o exercício de 1974 inclusive, o d(!.-; de 
direito de aplicação dos recursos, nos prazos e condições XII 

idorcs de filmes, indicados por entida_-

estabelecidos, de acordo com a sistemática em vlgOr an
teriormente a este Decreto-lei. 

Art. 25. A inclusão, no sistema instituído pelo pre
sente Decreto.-lei. dos projetas jã apr~v.a~os pelas_agêp.
cias de desenvolvimento dependerá da c(.9mprovação de 
que a empresa titular vem cumprindo as normas estabe
lecidas para execução dos respectivos empreendimentos. 

Art. 26. Este Decreto-lei ciniraT.rerrtVigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário. -
. Brasma:·l2 de de:zembr~ de 1974; 153'i' da ~ndependên

cm e 86'i' da República.- ERNESTO GEISEL- Mário 
Henrique Simons~n. - - - -

(Às Comissões de Constituição ê Justiça e de Fi
nanças.) 

PROJETO DE LEI DA CAMÂRA 

N• 164, de 1985 
(N9 3;122/80, na Casa de origem) 

Extingue a censura prévia para o livro, teatro e ci
nema e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Ar!. IY Os textõs de peças teatrais e obras cinerilãto
grúficas. sedio submetídas, previamente â Sua apresen
·taçào. ao MinisLérlo da Justiça, que no prazo de 30_(trin-

tores cinematográficos, indicados 
sse; 

_ .as e técnicos em espetáculos de dive
r;LQ. indil.!:..td__gsjlor entidade de clusse; 

XIV- de radiodffusão, indicados por en-

de letra ou de música, indicados 
por entidade de classe; 

XVI- do Conselho Naciomli de Cineclube; 
XVII- dO credo religioso professudOpela inaioria do 

Povo, de <.tcordo com o último recenseamento, indicado 
por- autoridade religiosa; 

XVIII- dos educadores, indicados por entidades de 
classe. 

Art. 6<:> Os textos de progrumas de televisão grava
dos e os roteiros de programas ao vivo, exceto noti

- ciúrios, serão submetidos à apreciação de uma Comissão 
de trc!s Censon::s Federais, designada pelo Ministério da 
Justiça. 

Art. 79 Da decis:.io da Comissão, mencionada no ar
tigo .:tnlcrior, caberá recurso aos Conselhos Comuní
túrios de Censura, compostos de representantes e, suplen
tes. designados pelo Miriistério du Justiça, ou por sua de
lt::IWÇ<io: 
~,-do Ministério da Justiça; 
II- da emissora; 
III -de autoridade religiosa, nos termos do inciso 

XVII do mt. 5>' desta lei; 
IV- de Associações de País e _Mestres; 
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V- d-e autores, indicados por entidade de classe; 
V I -de artistas e técnicos em espetáculos de diver

sões. indic<.tdos por entidade de clusse; 
V I I -do magistério, indicados por entidade de classe. 
§-- j\' Se a Ucdsào do Conselho Comunitário çie Cen

sura :.tlter<tr decisão untcrior da Comissão mencionada 
no arl. 6•.> dest<t lei c tiver sido tonwda por menos de 6 
(seis) votl)S favoráveis, dependerú de homologuçào do 
Ministro da Ju.-.tiça. 

§ 1'-' A pi icam-sc aos Conselhos ComunitáriOs os pfã_
zns pn.::vis!os nl) ar!. 4<.> desta lei. 

Art. !{I' Não serú liber<.1da a exibição de obra ou es
pct[u.:uln ~cm comprovw.;ão de :.tjuste quanto ao V<Jlor e à 
forma de pitgamcnlo dos direitos autorais e conexos. 

§ J•.> No ajuste, os titular~ de direitos autorais eco
n..:xo:.. podcri'lll ser n::prcsentados pelas associações auto
rintdas u f'un~:ionar pelo Conselho Nacional de Direito 
AuhHal. 

§ 1" A apre-sentação de certilicado não dispensa da 
pw'>a de autorização do autor ou de ussociações tle titu
lares-de dirdtos autorais c conexos a que estiver filiudo. -

Ar!. 9" Os dispositivos desta lei referem-se apcnus à 
censura c ú classilk:..tçào prévi:.ts, não eximindo eventuais 
responsáveis de pcn<Jlidades, decorrente.<; do desrespeito 
a Uispo~itivo~ da kgislaç{io n::io revogada. 

- -Ar!. 10. Esta Lei cntm em vi,gor nu data de sua 
puhlicaçiio. 

Art. 11. E:.talcire~oguaLcin~5.536,de11deno
vcmbro dt:--1%1-l e demais dispo--sições em contrá-rio. 

C.imara do:. Dcput,tdos, em 8 de outubro de 1985. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N9 5.5J6. 
DE 2J DE NOVEMBRO DE 196~ 

Dispõe sobre a censura de obras teatrais e cinema
tográficas, cria o Conselho Superior de Censura, e dá 
outras providências: 

O Presidcnh:: d;J República: 

Faço sab(.!r que o Congresso Nacional decreta c eu 
sanciono a st:guinte Lei: 

Art. !'-' A ç:ensura de peças te_atrais será classifica
tória. ~cndo çm visü1 a idade do público admissível ao es_
pct[tculo, o género deste eu linguagem do tex._to~ com as 
cxct.~õcs prC'.·i~tas m .. -sla Lei. 

§ l~' Os espctúclllos teatrais serão' cl<.~ssificados como 
livre e impróprios ou proibidos p<~ra menores de IO 
(de..:). 14 (quatorze), 16 (dczesseís) ou 18 (dezoito) imos. 

~ 2~· A cbssificaçào de que trata este artigo constará 
de certific:tdo de censura e de quulquer publicidade perti
nente <.to espctúculo, e será afixada em lugar visível ao 
público, junto <i bilheteria. 

§ ]\' A clussific:.tçUo obedecerá a critérios a serem es
pcçifkudos em regulamento, dando ao público, tanto 
quan!o possível., a idéi<l geral do _mesmo. 

Art. 2Y Não se aplica o disposto no artigo anterior, 
salvo quanto u seus§§ [Y c 2Y, às peças teatrais que, de 
qualt.jul!r modo, possam: 
I- atcntar contra u segurança nacional e o regime re

prcscnl<.ltivo e democrático; 
I f- oiCnder às co/etividades ou às religiões ou incen

tivar preconceitos de raça ou lutu de clusses; e 
III- prejudicar a cordialidade das relações com ou

tros povos. 
Parágmfo único. A censura às peças teatrais, que in

dd:tm em quuisquer das restrições referidas neste artigo, 
observado o disposto no§ !Y do art. 89, continua a serre
gulada pela le,gisl<Jçào uotcrior, quanto à sua reprovação, 
pmdul ou tot<.tl, não podendo a autoridude fazer substi
tuições que importem em Llditamento ou colaboração. 

Art. 39 Pum efeito de censuru classificatória de idaM 
de. ou de ;~provação. tot<.tl ou parcial, de obras cinemato
grúlicas dc_l.Jualqucr natureza levar-se-á em conta não se
rem elas contrúrías à seguntnça nacional e .ao regime re
prcscnt;,ttivo e democrútico, à ordem e ao decoro públi
co~. aos bons costumes, ou ofensivas às coletividades ou 
às religiões ou, ainda, Capazes à e i"neentivar preconceitos 
de raça ou de lut<ls de dasses. 

Ar!. 4\' Os órgãos de censura deverão apreciar a 
obr<.t cm SI.!U contexto geral levando-lhe em conta o Vl:dOr 
nrtistil.!u, cultural c educativo, sem isolar cenas, trechos 
ou_ frases, lktndo~lhi.! vcdad:..Js recomendações críticas 
sohr..: <LS obras <.:cnsuwdns. 
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ArL. 5\' A obra dnemalogrúlica poderá ser exibida 
cm \-crsfln integral, apenas com censura clussificatória de 
id;u.Jc,_ n;ts r.:incmat(:..:as e nos cineclubes, de finalidades 
cultunli~. 

Parügral\l único. As cinematecas e cineclubes referi
do;.. neste artigo dcvcrfio constituir-se sob a forma de so
ciedade c.:ivil. nos termoS d":.tlcgislacllo em vigor, e-ap"Jicar 
scw. rt-'{,:ursos, cxdush<.tmentc, na manutenção e desen
vohimcn\o Uc seus objetivos sendo-lhes vedada a distri
b~iç;ln de lucros., bonificações ou quaisquer vantagens 
pcr.:uni~trias a dirigentes, mantenedores _o_u associados. 

Art. 6\' A :.ala de exibiçolo que haja sido registrada 
no fnstitutn Nat.:ional do Cinema pura explorar, exclusi
vamcn te, filmes de reconhecido valor artístico, educativo 
ou cul!ural, podcrú exibi-los, cm versão integral com 
l."CI!sunr apcnus classificatUría de idade, observada a pro
porcionalidade de filmes nacionais, de acordo com as 
normas legais cm vigor. 

An. 7'-' Para a cxibiçiio de que tratam os arts. 59 e 6t> 
scr[r corH.:cdido Ccrtificudo Especial à obra cin~.-·núitográ
tka. 

§ li' O CcrtifíL·adO: -EspCcürl não dispensa a obtenção 
de ccrtiJi~.:ado apropriado para a exibição nas demais sa
lus. 

§ ~\' A inlhrç:io do disposto nos urts. 59 e 69 desta lei 
<rcarrctad :r proibiçi'io dc_c:xibição de lifmes com Certili- ·
cado Especial. 

Art. SI' O Serviço de Censura de Diversões Públicas 
do Departamento de Polícia Federal deverá decidir e, se 
for o c~rso, expedir o ce"rliliáldO de censura da obra tea
tr:tl ou cincnHrtogrúlica, dentro do prazo de 20 (vinte) 
dim., cont•rdos d;.r data da entrega do requerimento. 

§ ]\' A decisão do Serviço de Censura de Diversões 
Púh/ic:rs. quc importe em reprovação total das peças que 
indd:rm cm quaisquer das rcsti-içOCs rcl"eridus no art. 29 
dc:.ta ld, será submctidu à aprovação, dentro do prazo 
estabelecido neste artigo, do Diretor-Geral do Depurta
mcnto de Políciu Fcdcr:.rl, que deverá resolver dentro de 
$(cinco) dias, a partir du datu do recebimento do proces
so. 

~ 11• Decorridos os prazos previstos neste artigo sem 
:t manifestação do Serviço de Censura de Diversões 
Públit.:~L'>, ou do Dirctor-Geral do Departamento de Polí
cüt Federal, en tender-se-á libcrudu_ a_ _Q_b_ra, com proi
bú,:o1o -para men-Ores de 16 (dezcsseis) anOs, sem prejuízo 
da sutisfaçüo, posteriormente, das determinações da 
Ccnsur:r. 

Art. 9'·' Dentro de 30 (trinta) dias, contados da data 
em q uc tiver ciência da decisão do Serviço de Censura de 
Diversões PU blicns, poderú o interessado interpor recur
so para o Dirctor-Gcral do Departamento de Polícia Fe
dcr::tl, que dcvcrú decidi-lo no pru~o de lO (dez) dias. 

§ ]\' Prcsurmir-se-á reformada a decisão recorrida e 
libL·rad:r a obra se o recurso não ror decidid-O dentro do 
pr:rzo pn.:visto neste artigo. 

~ 1\' Da decisão do Diretor-Geml do Departamento 
dC Políd::r Federal, caber[r recurso ao Conselho Superior 
de Censura. 

~ _\\• Quando ocorrer a hipótese do§ ]'?deste artigo. 
o Dirctor-Gcml do Departamento de Polícia Federal po
dc-r[r. tamhénl, recorrer para o Conselho SuperiOr de 
Ccnsum. 

Art. 10. O certificado de censura, para teatro, cine
ma e novelas ou teatro para radiodifusão terá validade, 
em todo território nacional, pelo prazo de 5 (cinco) anos, 
tanto para o mesmo ou outro empresário, quanto para o 
mesmo ou outro elenco, e, dentro deste prazo, só poderá 
ser revisto o limite de idade se for intrOduzido elemento 
novo no espctáculo, que justifique outra classificação. 

Art. I L As peças teatrais, após aprovãdãs pela cen
sura. não poderão ter os seus textos modificados ou a
crescidos, inclusive na representação. 

Parágrafo úriíCo. A violação ao disposto neste artígõ
acarretará a suspensão do espetáculo por 3 (três) a 20 
(vinte) dias. independentemente da pena pecuniária. 

Art. 12. As Cinematecas e cineclubes poderão exibir 
qualquer filme jâ c~surado, independentemente de re
validação do respectivo certíficado. 

Art. IJ. A censura de espetâculos e obras cinemato
grãficas será feita por comiSSões, constituídas de 3 (três) 
integrantes da série de classes de Técnico de Cens:u_ra. 

Art. 14. Fica alterada para Técnico de Censura a de
nominação das classes integrantes da _atual série de Clas-

ses de Censor Federal, Código PF-101, do Quadro_de 
Pessoal do Departamento de Polícia Federal. 

§ J9 Para o provimento de cargo da série de Classes 
de_ Técnico de Censura, ob_servado __ o disposto no _art. ?5, 
§ I 9-, da Constiutição, é obrigatória a apresentação de di
ploma. devidamente registrado, de conclusão de curso 
superior de Ciências Sociais, Direito, Filosofia, Jornalis
mo. Pedagogia áu Psicologia. 

§ 2"' E ressalvada a situação pessoal dos atuais ocu
pantes de cargos da série de classes de Censor Federal. 

§ 3<? E assegurada preferência, para promoção aos 
cargos da classe B, Níve118, da série de classes de TêCni
co- de Censura, aos ocupantes de cargos da classe A, 
Nível 17. da mesma série, portadores de diplomaS dos 
cursos a que se refere este artigo. 

Art. 15. FiCa instituído o Conselho Superior de 
Censura (CSC), órgão diretamente subordinado ao Mi
nistério da J~stiça. 

Art. 16. O Conselho Superior de Censura compõe-
se de um representante: 

1- do Ministério da Justiça; 
H- do MinistéfiO das Relações Exterior~s; 
III- d"o Minisf.êrio das Comunicações; __ _ 
IV- do Conselho Federal de Cultu_ra; 
V- do Conselho Federal de Educação; 
VI -do Serviço Nacional do Teatro; 
VIl- do Instituto Nacional do Cinema; 
V li I - da Fundação Nacional do Bem-Estar do Me-

nor: 
IX---: di! A.c_a_demia Brasileira de L:etras; 
X- da Associação Brasileira de Imprensa; 
XJ- dos Autores Teatrais; 
XII- dos Autores de Filmes; 
X I I I - dos Produtores Cinematogrâficos; 
XIV- dos Artistas e TécnicOs em espetáeulos de Di-

versões Públicas: 
XV- dos Autores de Radiodifusão. 

§ ]9 Cada membro do Conselho terá um suplente. 
§ 29 Os membros do Conselho e os respectivos su-

plentes serão designados pelo Ministro da Justiça, dentre 
os portadores de diploma de nível universitário, devida
mente registrado, preferencialmente dos cursos a que se 
refere o art. 14 desta lei. 

§ 39 Quando as entidades relacionadas neste artigo 
não eStiverem- Iegalmenie QrganlZadas, com jurisidiçãq 
para todo o_território nacional, o Minístro da Justiça po
derá designar os respectivos repreSentantes e suplentes, 
independentemente de indicação. 

~ 4Y O Conselho será presidido por um de seus 
membros encolhidos e designado pelo Ministro da Jus
tiça. e, nas faltas Ol! impedimentos deste, pelo represen
tante do Ministério das Relações Exteriores. 

§ 59 O Presidente do Conselho terâ voz e votos nas 
suas deliberações, cabendo-lhe, também, o voto de quali-
dade. - - - -

Art. 17. Ao Conselho Superior de Censura compete 
rever, em grau de recurso, as decisões finais_, relativas à 
censura de espetáculos e diversões públicas, proferidos 
PClõ- Diretor-Geral do Departamento de Polfcia Federal 
e elaborar normas de critéiios que orientem o ex.êrcício 
da censura, submetendo-os à aprovação do Ministro da 
Justiça. 

Parágrafo único. Os recursos ao _Conselho Superior 
de Censura deverão ser interpostos, dentro de 15 (quin
ze) dias, a contar da ciência, pelo interessado, da decisão 
reconida__e resolvidos no prazo de 30 (trinta) dias. 

Art. 18. Da decisão não unânime do Conselho Su
períor de Censura caberá recurso ao Ministro da Justiça, 
int~.;rposto dentro de 15 (quinze) dias, a contar da ciênCia 
do ato. pelo· interessado, e solucionado no prazo de 30 
(tri"r1ta) diaS. -

Art. 19. Das decisões proferidas com fundamento 
nesta lei, será dada ciência aos interessados, pessoalmen
te, ou mediante publicação de seu resumo no 3Diário O
ficial da União. 

Parágrafo único. Mediante solicitação do interessa
do. ser-lhe-á expedida certidão de inteiro teOr de decisão 
referente à censura da obra teatral ou cinemato8ráfica. 

Art. 20. Os membros do Consefh()StiPeriOr dt:: Cen
sura farão jus, por seSsão a qUe comparecerem, a gratifi-
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cação pela participação em órgão de deliberação coletiva 
fixada pelo Presidente da República, na forma da lei. 

Art. 2 I. As penalidades por infraçõ_es a dispositivos 
dcst~ lei serão esta~~tecidas no respectivo regulamento. 

Parúg_rafo único. -Em se tratando de pena pecuniária, 
dcv~ní esta graduar-se, segundo a gravidade da infração, 
entr!.' o mínimo de 2 (duus) vezes e o máximo de 50 (cin
qUciJi;t) vezes o valor do maior saliirio mínimo vigente 
no Pais. 

-Art. 22._ Continuam cm vigor todas as normas legais 
c rcg_ulamcntun .. -s relativas à cen·sura de espetáculos e di
vcrsôc.' p(rblica cm tudo quanto não contrariarem apre
sente Jcí. 

Art. 2J. O Ministro da Justiça, no prazo de 60 (ses
s~o'tl!a) dias,_conlados da publicação desta lei, submeterá 
ú aprmw.;iio do Presidente du República o respectivo re
gulamcltto c, em igual prazo, providenciará a consoli
d_<:t.;ào de todas us normas legais referidas no artigo ante
rror. 

Ar L. 24. Esta Lei _entrarú em vigor 60 (sessenta) dius 
apd.-. a sua public;.rçào. 

Ar!. 25. Revogam-se as disposições em contrário. 
Bra:-.ilia, 21 de novembro de 1968; 14_79 da lndepen

dCru.:i<r c Jol()<.> da República.- A. COSTA E SILVA
Luís António da Gama e Silva- José de Magalhães Pinto 
--Tãrso Outra- Carlos F. de Simas. 

r A Comi,\'sào.de Educaçào e Cultura.) 

PARECERES 

PARECER 
N• 829, de 1985 

Da Comissão de Redação 
Redação final do Projeto de Lei do Senado n9 95, 

de 1982. 

RelatOf: Senador Mal-tios-Filho 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 
Lei do Senado n9 95, de 1982, que veda a fabricação de 
veículos automotores de passageiros, com potência supe
rior a 180 HP, que não sejam para consumo a álcool, e 
dú outras providências. 

Sala dus Comissões, 9 de outubro de 1985. -José Ig
nâcio Ferreira, Presidente --Martins Filho, Relator -
Octavio Cardoso. 

ANEXO AO PARECER N• 829. DE 1985 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n9 95, 
de 1982, que veda a fabricação de veículos automoto
res de passageiros, com potência superior a 180 ( cen
to e Oitenta) HP, que não sejam para consumo a ál
cool, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. f9 E vedado aos fabricantes de veículos auto
motor~ produzir carros de passageiros, com potência de 
motor acima de ISO (cento e oitenta) HP. 

Parágrafo único. O diSPosto neste artigo não se apli
ca aos veículos automotores que utilizem, como com
hustível, exclusivamente álcool. 

Art. 29 O POâer Executivo -i-egulameniará a Presente 
Lei dentro de 90 (noventa) dias contados de sua publi
cação. determinando prazo para os fabricantes de veícu
los automotores se adaptarem às suas disposições. 

Art. 3Q Esta Lei entra em vigor nã di:ita de sua publi
cação. 

Art. 4~ Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER 
N• 830, de 1985 

D-. Cqrni~O de R_edação 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n9 62, 
de 1981. 

Relator: Senador Octavio Cardoso 

-A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 
Lei dO Senado n9 62, de 1981, que dispõe s_obre a 
cobranÇa de c~ntas di! energia elêtrica, ãgua. gâs e telefo· 
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nc. pelas empreSas concessionárias de serviços públicos, 
e dá outras providências. 

Sala das Comíssões, em 9 de outubro de 1985.- José 
Ignácio Ferreira, Presidente- Octavio Cardoso? Relator 
- Martins Filho. 

ANEXO AO PARECER N• 830, DE 1985 

Redaçào final do projeto de Lei do Senado n~' 62, 
de 1981, que dispõe sobre a cobrança, pelas empresas 
concessionárias de serviços públicos, das contas de e
nergia elétrica, água, gás e telefone. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. J<:> E ·vedado às empresas concessionárias de 
serviços públicos cobrar, dos respectivos consumidores, 
antes do dia 20 (vinte) da mês subseqUente ao lançamen
to do débito, as contas de energia elétrica, água, gás e te
lefone qu_e lhes sejam devidas. 

Ar'i: 29 Na hipótese-âei(rasO de pagamento, a inul
ta a ser aplicada incidirá, apenas, sobre o valor tarifário 
do consumo ou serviço efetivamente utilizado, não po
dendo exceder, mensalmente, a_ 10% (dez por cento) do 
valor de cada conta, nem ser exigível antes de 30 (trinta) 
di<.ts._contados da data de vençimento do respectivo débi-
to. _ 

Art. 3"' Nu hipóteSe de falta de pagamento, os cortes 
de forn_ecifneo_to ou dç ligação Somente poderão ser efe
tuados decorridos 90 (noventa) dias do vencimento do 
respectivo débito. 

Art. .f.\1 p_,.tu Lei entra em vigor na data de sua publi-
cação. _ _ 

Art. 5"' Revogam-se as disposições em COntráriO. 

O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeiral~ O Ex
pediente liúo vai à publicação, 

Sobre a mes;t, ofício que vai ser lido pelo Sr. 1"'
Se_cretúri(). 

Ê lido o seguinte 

Brasília, 9 de outubro de 1985 

Ao Exm•.> Sr. 
Seuador Josi! Fragelli 
DD. Prcsitlente do Senado Federal 

Senhor Presidente, 

Nos termos do~ I~> do arl. 10 do_Regimcnto Comum, 
tenho a honra de comunicar a V. Ex.', para os devidos 
fins, <.JUC C:sta Liderança deliberou propor a substituição 
dos nohr~ Srs. Semtdores Raimundo Parente e Lenoir 
Vargas pelos nobres Srs, Senadores Virgílio Távora e 
OctCtvio Cmdoso na Comiss.tio Mista do Congresso Na
cional que darú parecer sobre as Propostas de Emenda à 
Constituiçiio n\'S. 45. 46, 4 7 e 48, de 1985, que -·'restaura a-
competência do Congresso Nacional na elaboração do 
On;amcnto, extingue os dt.>cretos-leís, regula a nomeação 
do Pmcur:tUor-Gcral da Repúblicu, do Presidente do 
Ban..:o Central do Bra:-.il, a ;tprccíaçào dos tratados, dos 
VL'tos, a rL-prcsentação sobre inconstitucionalidade e a 
disciplina do estado de sítio e de emergência; acrescenta 
par:'tgrafo únic.:o ao :trtigo 44 da Constituição Federal; al
tera di:-.positivo:-. Ua Constituiçiio Federal e altera os arti
gl)S 29, 60, 62. 66, 70, 7l c 8 l e acrescenta artigo à Cons
tit uiç:lo Fcden1l". 

Aproveito a oportunidade para renovar os protestos 
du mais alt:t estima c distinta consideração. - Murilo 
Badaró, Líder do PDS. 

O SR. PRESIDENTE (Guílhcrme Palmeira)- Serão 
fciws_ ;ts substituições solicilidas. 

Sobre u mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 
I ·.>-Sccretúrio. 

É litlo o seguinte 

REQUERIMENTO 
N• 400, de I985 

Tendo sitio conviUado a participm da Delegação do 
Br;~siln:t 40·~ Assemblt::ia Geral da ONU, solicito me seja 
t.xlttrXúiU:t :tutociz;.tçào paru desempenhar essa missão, 
no~ termos dos arb. 36, § 2'>', da Çq nstituição e 44 do Re
gimento Interno. 

Esd:m.-ço que deverei estar ausente do País durante 
cáca-de 40 dia~. 

Sala d;.ts Sessões, cm 9 de outubro de 1985. -Américo 
de Souza. 

O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira) - De 
acordo com o arl, 44, § 49, do Regimerito Interno. ore
querimento lido será remetido ii Comissão de Relações 
Exteriores, devendo ser submetido à deliberação do Ple
núrtu apôs a Ordem do Dia, em virtude do que se acha 
previsto no art. 3_88_., 11, b. da lei interna. 

O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira)- Apre
siUCncia delt:rminou a_ retirada das mensagens presiden
ciais que scri;tm apreciadas nesta sessão. (Paus~.) 

P:.tssa-se it 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Discus!i<lo, em turno úriiCO,-ao Projetq de Decre
to Legislativo n<;J 30, de 1983 (n9 l8j83~ na Câmara 
dos_ Deputados), que aprova o texto do_ Convênio 
sobre Transporte Terrestre Fronteiriço de Carga, 
cekbrado entre o GQ\lerno da República Federativa 
do Brasil e o Governo da Repúólica da Venezuel_a. 
concluído cm Caracas, a 19 de fevereiro de 1982, 
tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 756 a 
75~. de 1985, das Comissões: 

- de Rela~ões Exteriores; 
.........: de Transportes, Comunicações e Obras Públi

cas; e 
- de Economia. 

~Em discussiio o projeto. (Pausa.) 
_Nüo havendo <.JUem peça a palavra, encerro a discus

süo. 
Em votuç[to. 
Os Srs. Senador~ que o aprovam queiram permanecer 

.sent<JÚl)S. (Pausa.) 
ApmvadD. 
A"-n-1;Hêri:t vai à Comissão de Redução. 

Ê o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 30, de 1983 

(N9 18/83, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Convênio sobre Transporte Ter
-restre Fronteiri~o de Carga, celebrado entre o Gover
no da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República da Venezuela, concluído em Caracas, a 19 
de fevereiro de 1982. 

O Cong_n!$::iQ_ Naci_onal _decreta: 

-Art. ]\' Fie<l aprovado o texto do Convênio sobre 
Transporte Terrestre Fronteiriço de Ctrga, celebrado 
entre o Governo d<l República Federativa du Brasil e o 
Governo tia Rcpúblic:t da Venezuela, concluído em Ca
i-;tcw.;, a I 9 de fevereiro de 1982. 

Art. 2_1•__ Este dCcreto legislativo en_tra em vigor na 
dat;t de su<l publicação, 

O SR. P.RESIDENTE (Guilherme Palmeira)- Item 
z, 

Discuss[to, cm turno único, do Projeto de Reso
llH;i'io n'-' 98, de 1985 (apresentado peb.l Comissão de 
Con~tituiçiio c Justir.,:a como conclusão de seu Pare
cer n\' 642, dt: 1985), que suspendeu execw;ào do art. 
213, d:t Lei Complementar n<.> 28(82, do Est:.ldo da 
Paraíba. 

Em Uis~usstto _o projeto, {Pausa.) 
N<io h<tv-cndo quem <.JUcira discuti-lo, encerro a discus-

Em \"Ol<H.;ào. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

seutu<lü~. ( P;tuS:l.) 
Estü uprovadu. 
O pr11jeto irú t~-·comi ... são de Redaç::ío. 
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E o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 98, de 1985 

Suspende a execução do art. 213, da Lei Comple
mentar n9 28/82, do Estado da Paraíba. 

O Senado Federal resolve: 
Artigo -úniCo. Nos termos do artigo 42, VII, da 

Consliluiç-ào Federal, e face à decisão definitiva do Su~ 
premo Tribunal FcUeral, proferida na Sessão Plenária de_ 
lO de maio de 1984, nos autos do Recurso Extraordi
núrio n~' 100.148-8, do Estado da Paraíba, é suspensa a 
execur.,::1o do art. 213 da Lei Complementar n" 28/82, da
quele Estudo. 

O SR. PRESillENTE (GUilherme Palmeira)- Esgo
tuda a matéria constante da Ordem do Dia, passa-se á 
votação do Requerimento n"' 400/85 em que o Senador 
Américo de Souza pede autorízuçào do Senado para 
aceitar missiio do Poder Executivo, nos termos do art. 
36, § 2~>, d<t Constituição, e art. 44 do Regimento Interno. 

C6nCcdo a-Pàl<tvra ao nobre Senailor Virgflio Távora, 
paw proferir o parecer da Comissão de Relações Exte
riores. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (PDS- CE. Para profe· 
rir parece-r, Sem ~_evisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Srs. Semtdorcs: 

Sua Excelência o Senhor Presidente da República, de 
acOrdo com o dispoSto no Art. 2~> do Decreto n~> 44,721, 
de 21 de outubro de 1958, combinado com os Decretos 
nl's 71.7JJ, de 18 de janeiro de 1973,75.430, de27defe
vc-rcir{) de 1975, e 85.148, de 15 de setembro de 1980. de
signou o nosso colega AmériCo_ de Souza para, na quali
dade de obscrvad9r parlamentar. integrar a delegação do_ 
Brasil à XL Sessão da Assembléia-Geral das Nações 
UniUas. 

S. Ex~. por seu passado, pelas funções desempenhadas, 
seja na vid<t privuda. seja na pública, está justamente 
<.JU:tlilicado p;tra, u bom contento, desempenhar tal mis
são. Em virtude disso, o nosso parecer é favorável. 

Eslc _o_ parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESlDENTE (Guilherme P. .. limeira)- O pa
recer é favorúvd. 

Cümplet-ada a instrução da lnãtéria, passa-se a sua vo
ta~.;:1t>. 

_Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento quei
ram pcrnwnecer sentados. (Pausa.) 

Estú ;:_!provado, _ 
Aprovado o requerimento, fica concedida a licença So

lii..'it;JU<t. 

O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira) ~Con
cedo a palavr:t ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (RJ. Pronuncia o se
guinte discurso..) -Sr. Presidente e Srs. Senãdõres: 

O anúncio di.l elevação do custo de vida em quatorze 
por cento no mês de agosto, alcança todas as classes so
d:iis,-principal~enlc os in;ttivos, que não têm o recurso 
da greve para pleil~tr a eqilidude salarial. 

Estumns a meio do caminho de um novo reajustamen
to do), proventos dÕs aposentados do INPS- pago até 
a!!ora, co'm dois ffieses de atraso- e_ temos recebido, de 
grande número de i nt~ressa~os, manifestações de inquie
l<t~<1o. u respeito dOS cl-itériõs governamentais que sem
prL' prevah..-c-cram, resultando em achatamentos progres
sivos e cumulativos da classe, quan-do os demais traba
lhaUores, mediante negociações, atitudes espontâneas 
dos _paúõc"s ou pelO rCeursO -da gr~ve, obtêm ieãJusies de 
cem-por cento do INPC ou mais, estando, hoje, com os 
sal(trios :ttU<lli:.wdos. 

E pre-ciSO--rcst~!b'dCCcr o vUlú-r real da aposentadoria 
iniciul, cm termos de ORTN, ou qualquer outro padrão 
monct(trio representativo. 

Um dos nossos missivistus declara que, quando se 
aposentou. ganhavum cerca de vinte salários mínimos, 
cn<.Jutmto vinte e dois meses depois sua paga salarial se 
rcdu:.óu a menos de oito salúrios mínimos. 

Os critérios udot:tdos para essas discriminações, são ti
do~ como vcrd:túeirmncnte mister'iosos, tanto mais 
quanto o pugamento mensal é inferior à contribuição an
t~·riormcntc _ft:ita. 
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Diante de tantas distorções:, ignorttdos e marginaliza· 
dos. os trabalhadores apos-entados pelo In~tituto Nacio
nal da Previdência Social tomam-se d_e sé_rios temores, às 
véspcr:L'> da corrCção salarial que, em novembro, corrigi
rá, segundo a depreciação da moeda, os valores das suas 
aposentadorias. E apelam para o espírito de eqUidade e a 
sensibilidade do ilustre Ministro Waldir Pires. 

Não bm;tam os cálculos err<~.dos por ocasião do deferi
mento da apo!:>cntadoria, mas outros vícios e erros se se
guem, no tr<tnscurso da_ s1,1a çorreção-,_lldotadas fórmulus 
cabalísticas que determimmi Uma redução insuportável 
dos proventos de quem raramente tem condições de 
complementar, num outro emprego, os ganhos auferidos 
na i natividade. 

Têm sido vãos os nossos ClamOres, em nonie dos apo~ 
sentados do INPS, mas esperamos que, na próxima cor~ 
rcç<1o sal<.lrial, em novembro, o Governo lhes faça a jus~ 
liça prometida pclu Nova República. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Guilherme_ Palmeira)- Con~ 
cedo a palavra à nobre Senadora Eunice Michiles. 

A SR' EUNICEMICHILES(PFL- AM. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. PreSidente e Srs ... Senadores: 

A educação bn1sileira, agora, sob o advento da Nova 
Repúblic:1, e que tem como Ministro, ~-humanista Mar~ 
co Mudei que é dos mais eminentes; promovendo deba~ 
tes, discussões c questionamentOs, poderá retomar de es~ 
pemnças o nosso ensino~ com muda_nçasJ>ignificativas, 
que ujudarào o Preside_ntc José Sarney, responder ao an~ 
seio da sociedade brasilcir<~ por modificações nas insti~ 
tuições polítícns, cconômicas e sociais, de formas a asse-
gurar mclhofcs c_ondições de vida. para o n_oso povo. 

Uma das nossas maior~ preocupações, no elenco d~R 
sas mcdidus, é dentro destes primeíros passos para uma 
nova concepção institucional, sejam corrigidas as dis
torções, os desequilíbriOs econômicos e· sociais que ca· 
ractcrizarri o nosso País, IstO porque, a Amazônia, conti~ 
nua sendo _o _grande desafio, e a maiQ_r fonte de recursos 
naturais c minerais pura a retomada do desenvolvinúmto 
desta Nução. _ _ _ _ 

Estamos certas de que, nas sociedades subdesenvolvi
das, não haverá outro carninho para superar a pobreza 
gencraH_zada_ das massas, a não ser pela amptiação ma~ 
ciça das habilidades e das profissões, em todo o horizon~ 
te do conhecimento. O capital huma110 daí resultunte é 
qut: serú capaz de determinar a formação das estruturas _ 
de valores, as quais, cm conseqüência, poderão gerar o 
estado de motivaçiio necessário a que os educadores, os 
governantes, os pesquisadores, as lideranças empresa~ 
riais t! políticas se voltem, sem qualquer dúvida, para-a 
Construção de uma sociedade onde o bcm~estur possa fõ_e 
constituir em oportunidade de_ vida para a maioria das 
populações. - - · 

Este, é o quadro da realidade amazónica, que tivemos 
oportunidade de constatar in loco. em recente viagem 
que empreendemos pelo interior do Amazonas, para sen
tir os anseios das populações mais carentes e avali<u as 
ncces:sida._d_e_s_ d<.! _ _re_gliio. E, _constata,mos a. imperiosa ne
cessidadc__d_o Governo dinamizar a educação báSTCa no 
rncio rural, atwvés da CoordenaçãÕ Nacional do Ensjno 
Agropccuúrio. ____ _ ~=- ______ -

Dc!Cndcmos o desenvolvimento da eQ4caç~o Qásica 
rural, através da implantação de cursos regulares de ini
ciação e mestria agrfcol<t c;~ conseqUentemente, c~:n_n_ a·
construçào de .maior número· de_ escolas especializadas 
em ensino agropecuário e economia .d01pÇstiCa, G.onto 
forma de se aproveitar a vocação eco_ndmica da .~:egião. 

Temos pleno conhecimento de que o Ministério da 
Educação, através da COAGRI trabalha incansav.e~men~ 
te pela formação de um técnico ero agropecuária, ou se
ja, a de um agente de prodw;do c·om. fundamentação tec
nológica e oricnfaçãõ humanista. Isto _exige o_ desenvolvi
mento do ''saber-instrumento", de ifiici8.tiv<i"pf6pria-, da 
responsabifidude e da atitude cooperativista. O princípio 
de: aprender e f<LZer _e fazer para aprender, base desse de-
senvolvimento, rcquC{ a vlvéi"icla ativa· dos prob(~mas 
reais do trabalho agropecuário. 

Sabemos, também, que quanto ao- desenvolvimento 
rural, a COAGR I acredita na necessidade de despertar o 

in ll!rcssr.! ili1 juventude pcltl agropecuária como indústria 
de proJução, vis:mdo a que os estudantes se estabeleçam 
proc.lutivamentc nessa atividade ou integrem o~ quadros 
prolissionais dos -Organismos PUblicos e empresas priva
d:.LS e~gajados no esforço do desenvolvimento ..... 

·E..;:~.IifiSLiTUú;àÕ-álUtitf:m, atualmCiltê;-uma rede d"e 33. 
Escoll1s, Aúotécnicüs, situadas em qw1se todos os Esta~ 
dos da Fec.leraç::io, oferecendo habitulações de TécniCo 
cm AgrÕpccútJria, AgrículturU, Economia Doméstica e 
E.nologiu, com a finalidade de proporcionar ao educan· 
do a formação técnica n~sáría de i.tcordo com :i vo· 
caçào econômic.'l. do meio em que vive, a fim de que pos
sa atu<.Jr como ;Jg_entes de mudança do meio rural. 

Desta forma o técnico dever:ú estar hab.il.íiado a de-_ 
sempenhur diferentes tipos de função ou ocupação no 
mundo do trabalho. O ensino técnícQ agropeCuãrio deve
rú, portanto, fornecer ao setor primár-io- a mão-de-obra 
n~.'t:cssáriu ü sua modernização, eirr quantidade e quali
dw..le requerid:Js. 

Entendemos que a educação técnica da agropecuária 
deve reeonhec.:er que embora este tipo de educação não 
seja suficiente p~lr<.l o desenvolvimento rural, é uma con
di..,;ão ne"ccssilri:f. Js[o" porque, o desenvolvimento rural, é 
uma condiç;io necessária que pressupõe o alimento da 
pmduçi.io e du produtividade agrícola, a criação de no
vas orortunidadcs dc.: en~p~cgo, a melhoria das condições 
de- transporte, saúde c das condiçõc;:s habitacionais, bem 
como a ampliação de ofertas educacionais. 

Qu1!rcn1os transformar este pronunciamento, em ape· 
lo ao Ministro Marco Maciel, a lim de que, atravês do 
ôrgilo competente determine estudus para a construção 
de mais quatro escolas de ensino profissionalizante no 
sct_or ugropecuúr'i9, que ven~am beneficiar os Municí
pios de Lü bn:a, Maués, Eirunepé e Boca do Acre, a fim 
de .que possamos aumentar a produção de alimentos es
SI!n~:uis ao abastecimento interno e contribuir com algum 
percentual pam a exportacão, e a melhoria das condições 
de vida do nosso povo. 

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

O SR. PRtSIDENTE (Guilherme P:.llmeira)- Não 
h{l mais o-radores lnscrflos: 

Nada mais havendo que tratar vou encerrar a presente 
sessão, designando para a sessão de am_anhã, a seguinte: 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno -único, do Requerimento n~> 373, de 
19H5, de autoria do Senador Lourival Baptista e outros 
Senhores SenadOres, solicitando a transcrição, nos Anais 
do Senado Federal, do discurso pronunciado pelo Presi· 
dcnti.:: José "Sarnéy, na ·abertura- da Qt::iadragésima As~ 
s~:mbléi<1 Geral da Organização das Nações_ Unidas, na 
Sede da ONU, em New _York. 

Discussr1o, cm turno único, do Projeto de Lei da Câ
mara n~· 39, de 1985 (n<~ 4.30_7 /84, na Casa de orige!U), 

"que denominu "Presidente Juscelino Kubitschek" a Es-
cola Agrotécnica Federal de Bçnto .Gonçalves, no Rio 
Grundc do Sul,_ tcn_do _ 

_PARECER FAVORÁVEL, sob n')' 787, de 1985, da 
Comiss;io:_ 
~ de Educação e Cultura. 

3 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ
mám n<.> 97, de J 985 -(n<~ 1.698/83, na Casa de origem)~ 
que dispõe sobre a validação dos cursos superiores nãó~' 
i"cconhcddos, tendo 

PARECERES FAVORÃVEIS, sob n9s 783 e 784, de 
1985, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça; e 
- de Educação e Cultura. 

4 

Discussão, ei'n turno único, do Projeto de Resolução 
n'-' I I I, de f985 (ap-resentado pela Comissão de Econo-

Outubro de 1985 

tiila éó1llo conclusão de st:u Parecer n? 7S8, de I 985), que 
<n!loriza ;1 Prel'citura Municipal de Muniz Freire (ES) a 
dc.var cm Cr$ 30.769388 (trinta milhões, setecentos e 
ses-senta c no-v-c mil, setecentos e oitenta e oito. cruzeiro_s) 
o monttJntc de sua dívidu consolidad<.l~ tendo 

PAR l.:CER_~S, sob n'-'s_?B9e 790, de 1985, das Com is~ 
sôes: 

_-:-:-de Constit_uiçào e Justiça, pela constítudonatidade e 
jt~ridki_~ad~: _e 

- ciê- ~i.miCípioS,- favÜrávcl 

5 

Discuss~10, em turno único, do Projeto de Resolução 
n? 11.2, de _191{5 (apresentado pela Comissão de Ec_ono
mia como r.:on<.:lus:.1o Je ~cu Parecer n<.> 791, de I 985), que 
auLuriz.a a Prel't':itura Munidp<.1l de Aparecida do Taboa
do (MS), u elevarem Cr$ I 51.058.702 (cento e cinqUenta 
c um milhões, cinqüenl~l c oito mil, sctecento:; e dois cr_u
l.l:.irus)~ o montante de HW-_ dívida cÇtnsolidada, tendo 

PARECERES, sob n<Js 792 c 7CJ3, de 1985, das Comis
-~õc.<>: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juric.lkidade; e 

-:- de Municípios. favorável. 

6 

Dis~:uss(Jo, em turno único, do Projeto de Resolução 
m• 11-t de 1985 _(apresentado pela Comissão de E_cono_
mi:l etlmo condusrto de seu Parecer n~>797, de 1985), que 
m!Loriz,a ~~ Pre..:rcit~J-_u MuniCipal de Rondonópolis (MT), 
a ck-var cm Cr$ 7.518.4.56.912 (sete bilhões, quinhentos e 
d~wítõ-ITii"!hõc_s,_ quatrocentos e CinqUenta e seis mil, no~ 
vc~:entos c doze cruzeíros), o- montante de sua dfvida 
consoliú;Jda, tendo 

PARECERES, sob n"'s 798 c 799, de 1985, das Co_mis
sôes: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalídude e 
jurididdade; e 

- de Municípios, favorãvel. 

7 

Discuss(LO, em segundo turno, do Projeto de Lei da 
C:hilura n'~ 30, de 1985 (n'~ 1.849/83, na Casa de origem), 
que dispõe sobre a cri.aç;1o de cargos no Quudro Perma

- nentc da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho 
da 12'-' Regi;.1o c dú outras. providências, tendo 

PARECERES FA VORÃ. VEIS, sob n~'s 745 e 746, de 
19H5, d~IS Comissões: 

- de Serviço Público Civil; e 
- de Finanças. 

8 

Discussflo, em segundo turno, do Projeto de Lei do 
Scnad o n"' 31, de 1985, de autoria do Senador Jaison Bar
reto, que estabelece no_rrnns para vôo por instrumentos e 
dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n<~s 497 e498, de 1985, das ComisR 
sõcs: 

-de Constituição e Justiça, pe!u constitucionalidade c 
jurididdadc; c_ 

-de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, fa
vorúvel. 

9 

MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA 

Projeto de Le-i da Câmara n~> 88, de 1984 (nc;t 853(79, 
na Casa úc origem), que díspõe sobre o recolhimento de 

- contribuições prcvídcnciúrias e altcru o inciso II d~ art. 
79 da Lei n"' 3.807, de 26 de agosto de 1960- Lei OrgâR 
níea c.la Previdência Social, com a redução dada pcloart. 
h• da Lei n\' 5.~90,. de 8 de junho de 1973. 

O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira)- Está 
cm·crrada a st:-ssflo. 

( Lt•rwrta·.H' a sessão às 18 horas e 50 minutos.) 
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SENADO FEDERAL 

1-ATA DA 197• SESSÃO, EM 10 DE OU-
TUBRO DE 1985 

1.1- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Oficio do }'i'-Secretário da Cimara dos De-
putados 

Encaminha'h.do à revisão do Senado autógrafo do se
guinte projeto: 

POOjClõ de DecretO ..,_Legislativo nV 30/85 (nt 
114/85, na Câmara dOs Deputados), que autorizã o 
Senhor Presidente da República a ausentar-se do País 
nos últimos dias do mês de novembro de 1985, a fim 
de, juntamente com o Serihor Presidente da Repúbli
ca da Argentina, inaugurar, a ponte internacional 
que liga as cidades de Porto Meira, no Brasil, e Puer
to lguazu, na Argentina. 

1.2.2- Pareceres encaminhados i. Mesa 

1.2.3- Comunic:açio da Presidência 

Referente ao Projeto--de ·Deàeto LegiSfitívo ii' 
30/85, anteriormente lido. 

1.2.4- Comunicaçio 

Do Sr. Américo de Souza, qUe sé ausentará do 
País. 

1.2.5 - Comunica~O da Presidência 

Recebimento da Mensagem n~ 235/85, pela qual o 
Senhor Presidente da República solicita autorização 
do Senado Federal para que o Governo do Estado de 
Santa Catarina possa elevai, tCin-POfariamente, o 
montante de sua dívida consolidada. -

1.2.6 - Discursos do Expediente 

SENADOR SEVERO GOMES- Reparos ao dis· 
curso do Sr. Roberto Campos, proferido semana pas
sada no Senado, no qual tece críticas à política eco
nómica da Nova Rep'ública. 

SENADOR V!RG{LIO TÁVORA, como L!der
Apreciação do discurso do orador que o antecedeu 
na tribuna. 

SENADOR SEVERO GOMES, em explicação 
pessoal - Considerações sobre aparte dado pelo Sr. 

SUMÁRIO 

Alexandre Costa ao Sr. Virgílio Távora, na presente 
seSsão, Sobre depOiinC:nto, em comissão· do Senado, 
do Presidente da Companhia Vale do Rio Doce. 

SENADOR LUIZ VIANA --Homenagem de pe
sar pelo falecimento do ex-Presidente Garrastazu 
Médici. 

1.2.7- Comunicação da Presidência 

Convocação de sessão extraordinária a realizar-se 
hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia 
quC designa. 

1.2.8- Requerimento 

N~' 401}85, subscrito pelo Sr. Nivaldo Machado, 
de dispensa de· interstício e prévia distribuição de 
avulsos para a Emenda da Câmara dos Deputados ao 
Projeto de Lei do Senado n" 191/84 (n'i' 5.802/85, na
quela Casa), que dispõe sobre o exercício da profis
são de Economista DoriléstiCó e dá outras providên
cias. Aprovado. 

1.3- ORDEM DO DIA 

- Requerimento n~' _ 373/85, solicitando a trans
cri~ão, nos Anais do Senado Federal, do discurso 
pronunciado pelo Presidente José Sarney na abertura 
da Quadragésima Assembléia Geral da Organizaçao 
das Nações Unidas, na sede da ONU, em New York. 
Aprovado. 

-Projeto de Lei da Câmara n" 39/85 (n'i' 
4.307/84. na Casa de origem), que .denomina "Presi
dente Juscelino Kubitschek" a Escola Agrotécnica 
Federal de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. 
Aprovado. À sanção. 

;.._ Projeto de Lei da Câmara n\" 97/85 (n~' 
1.698/83, na Casa de origem), que dispõe sobre a va
lidação dC?s Cursos Superiores Não-Reconhecidos. 
-AprovadO: À sanção. 

-Projeto de Res_olução nl' 112/85, que autoriza a 
Prefeitura MunicipâT de Aparecida do Taboãdo 
(MS), a elevar e_ll_! Çr$ 151.058.702 (cento e cinqUenta 
e um milhões. cinaüenta e oito mil. setecentos e dois 
cruzeiros) o montante de sua dívida consólidada. 
Aprovado. À Comissão de RecÍação. 

-Projeto de RCsolução n~' 111/85, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Muniz Freire (ES) a elevar 
em CrS 30.769.788 (trinta milhões, setecentos e ses
senta e nove mil, setecentoS e oitenta e oito cruzei
ros), o montante de sua dívida consolidada. Aprova
do. À Comissão de Redação. 

- Projeto_de Resolução nl' 114/85, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Rondon6polis (MT), a ele
varem CrS 7.51_8_.4_?6.9l2_(sete bilhões, quinhentos e 
dezoito milhões: Quatrocentos e CinQUenta e seis mil, 
novecentos e doze. cruzeiros), o montânte de sua dívi
da consolidada. Aprovado. À Comissão de Redação. 

-:-Projeto de Lei da Câm-ara nv 30/S!i (n~' 
1.849/83, na Casa de origem), que dispõe sobre a 
criação de cargos no Quadro Permanente 9-a· Secreta
ria do Tribunal Regional do Trabalho da 12~ Região 
e dá outras providências. Aprovado. À sanção. 

- Projeto de Lei do Se~ado n~' 31/85, que estabe
lece normas para vôo por instrumentos e dâ outras 
providências. D!scussio encerrada~ voltando às co
missões competentes, em virtude de recebimento de 
emenda em Plenârio. 

- Projeto de Lei da Câmara n\" 88/84 (n\" 853/79, 
na Casa de-origem), que dispõe sObre o recolhimento 
de contribuições previdenciárias e altera o inciso II 
do art. 79 da Lei nl' 3.807, de 26 de agosto de 1960-
Lei Orgânica da Previdência Social, com a redação 
dada pelo art. 1" da Lei n' 5.890, de 8 de junho de 
1973. D~arado prejud~cado. Ao Arquivo. 

1.3.1- Matéria apreciada após a Ordem do Dia 

Projeto de Decreto Legislativo n" _30/85 (n' 
114/85, na Câmara dos Deputados), lido no ExpeR 
diente. Aprovado após pareceres das Comissões com
petentes. À CQillissão de Redação. 

Redação Final do Projeto de Deereto Legislativo 
n9 30/85 (n' 114/85, na Câmara-dos Deputados). 
Aprovada. Ã promulgação. 

1.3.2- Discursos apôs a Ordem do Dia 

SENADOR BENEDITO FERREIRA- Anãlises 
sobre o problema tributário brasileiro nos últimos 
anõs. 
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LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS 

Oiretor-Geral do Senado Federal 

JOS~ LUCENA DANTAS 

Diretor Exe.cutivo 

JOÃO MORAES DA SILVA 

Diretor Administrativo 

MÁRIO C~SAR PINHEIRO MAIA 

Oiretor Industrial 

PEDRO ALVES RIBEIRO 

Diretor Aqiunto 

SENA DOR LVIZ CAVALCANTE
Requerimentos das Câmaras Municipais de São Josê 

do Rio Pardo e de Andradina-SP, de edis daquelas 
Casas, congratulando-se com S. Ex• por haver resti
tuído ao Senado Federal, jetons que teria recebido S. 
Ex• de sessões que não teria participado. 

SENADOR ROBERTO WYPYCH- Apreensões 
de agricultores do Paraná, com o problema ·cte escoa
mento da safra de trigo- daquele Estado. 

SENADOR NIVALDO MACHADO~_Atenção 
que deverá ser dispensada pelo I Plano Nacional de 
DesenvolvimentO, no Cõricernente- ao prOS:r'ãiila de 
alimentação. Assinatura, pelo Presidente da Repúbli-
ca, do programa de reforma agrária. --

SENADOR HERÃCLITO ROLLEMliERO~ 
Considerações sobre uma possível desativação do 
Departamento de Desenvolvimento Local da SUDE
SUL:no Rio Grahde do Sul. 

SENADORA EUNICE MICHILES-Relatório 
apresentado por S. Ex•, por ocasião da Conferência 
Mundial da ONU, versando sob o tema •-o Decênio 
da Mulher". 

1.3.3 ~ Designação da Ordem do Dia da próxima 
sessão 

1.4- ENCERRAMENTO 

2- ATA DA 198• SESSÃO, EM 10 DE OU-
TUBRO DE 1985 

2.1- ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1- Aviso do Ministro Chefe do Gabinete Civil 
da Presidência da República 

N;o 671/85, enCainíilhando esclarecimentos do Mi
nistério da Fazenda sobre os Requerimentos n9s 144 
e 145, de 1985. 

2.2.2- O fi dos do Sr. 1_9-secretário da Câmara dos 
Deputados • 

Encaminhando à revisão -do Senadõ ciuiógrafos dos 
seguintes projetas: 

Projeto de Lei da Câmara n9 165, de 1985 (n9 
4.416/84, na Casa de_ origem), de iniciafiVa d-o Senhor 
Presidente da República, que dispõe sobre a penSão 
especial de que trata a Lei n9 6.592, de 17 de no
vembro de 1978. 

Projeto de Lei da Câmara n9 166,_ de 1985 (n9 
2.975/83, na Casa de origem), que altera a Lei n9 
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3.252!_de 27 ç!e agosto de 1957, acrescegtªndo alínea 
ao art. 39 e modifiCando ·a redação do art. 79, instiR 
tuindo a obrigatoriedade de assistência social nas de
legacias. 

Pro_jeto de Lei da Câmara nQ 167 /_85 (n9 3.622/84, 
na Casa de origem), que autoriza o Poder Executivo 
a lristituir".a Fundação Universidade Federal de GuR 
rupi, no Estado de Goiás;-e-áá-oUfr8.s pro-VldêridaS. 

Projeto de Lei da Câmaia n9 168/85-(119 2.935/83, 
na Casa de origem), que estabelece o salário mínimo 
profissional para os diplomados em Ciências- Econô
micas, 

Projeto de Lei da Câmara n~> 169/85 (n9 2.247/83, 
na Casa de origem), que dispõe sobre a criação da Es. 
cola _Agrotécnica de Governador Valatlares, Estado 
de Minas Gerãis. - -

"2.2~3 ~ Pareceres encaminhados à Ml!sa 
2.2~4 - Leit~ra de projetos . 

Projeto de Lei d_o Senad,.o n~>_ 306/85, de autoria da 
Sf'-Eunice Michilles, que institUi incentivo fiscal des
tinado à iniplanta<;ão ou manutenção de empreendi
mentos de pro~eção à faun-a silvestre. 

Projeto de Lei do S!!nado_ n? 307 j85, de:_ autoria_ do 
Sr. Alcides Saldanha, -q-ue dispõe sobre o resga.fe Oe 
investiriientoS: incei1.tiVãdos, aplicados de acordo com 
o. art. 39_ do Decreto-lei n9 157 (61 e legislação poste
rior. 

Projeto de Lei do Senado nQ 308(85, de_ autoria do 
sr. Alcides Sãfdariha, que esteõde aos-POliciais mili
tares a isençã·o de que trata o artigo 33 da _Lei nY 
5.787, ~~ ~7 de junho d~ =1972. 

2.2.5 - Requerimentos 

N9 402/85, de_ autoria _dos Srs. Hélio Gueiros, 
Vir.gílio Távora e Nivaldo Machado, de_ urgência 
para o Projeto de Lei da Câmara nQ 162/85, que dis
põe sobre a Tabela de Pessoal da Superinteridência 
do Desenvolvimento do Nordeste -SUDENE e·dâ 
outras providências; 
- N9 403/85, de autoria do Srs. Humberto Lucena, 

-Murllo Badar6 e Carlos Chiarelli, de urgência para o 
Projeto de Lei da Câmara n9 111/85, que autoriza o 
Departamento Nacional de Obras COflti'a aS_-SicaS
DNOCS, autarquia vinculada ao MinistériO do InteR 
rior, a doar o imóvel que menciona, Situado no Mu
nicípio de Antenor Navarro, no Estado da Para:íba. 

2.2.6 - Apreciacão- de matéfia-

Redação final do Projeto de Resolução n9 108(85, 
que autoriza o GovernO do Estado de Sergipe a ele
var em Cr$ 6.187.411.236, o montante de sua dívida 
consolidada interna.' Aprovada, nos termos do Re
querimento nQ 404/85. À promulgaçâo. 

- Emenda da Câmara ao Projeto de Lei do Sena
do n9 191/84 (n' 5.802(85, na(Jüeta Casa), que dispõe 
sobre o exercício da profissão de economista domés
tico e dá outras providências. Aprovada, em parte. A 
CoffiiSsão -de Redação. 

-Projeto de Resolução n9 99/85, que suspende a 
execução do art. li do Decreto-lei Federal n9 554, de 
25 de abril de 1969. Aprovado. À Comissão de Re
dação. 
_ - Pr<?jeto de ~es_otução n9 _1 05.(85, que suspende a 
execução do art. 194 da Lei n9 744/75, do Município 
de Itâpolis, Estado de São Paulo. Aprovado. À Co
missão de Redação. 

2.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 

-Projeto de Lei da Câmara n9 162(85, em regime 
de_ urgência. ~os t~rmos do Requerimento n~' 402/85, 
lido no Expediente da presente sessão. Aprovado, 
após pareceres das comissões competentes. A sanção. 

- Projeto de Lei da Câmara n9 111 (85, em regime 
de urgência, nos termos do Requerimento n9403j85, 
lido no Expediente. Aprovado, após pareceres das coR 
missões competentes. A sanção._ 

- Redação final do Projeto de Lei do Senado n9 
191/84, apreciado na Ordem do Dia da presente ses
são. Aprovada, nos termos do Requerimento n9 
405/85. A sanção. 

2.3.2- D~scursos após a Ordem do Dia 

SENADORA EUNICE MICHILES - Conside
rações-sObre o Projeto de Lei do Senado n~> 306/85, 
apresentado por S. Ex~ na presente sessão. 

SENADOR]OS11 IONÃC/0 FERREIRA - Re
negociação da dívida externa e sugestões de S. Ex•, 
objetivando tirar o País da atual crise econômica. 

2.3.3 - Designação da Ordem do Dia da próxima 
sessão 

2.4.- ENCERRAMENTO 

3- DISCURSO PRONUNOADO EM SEs-
SÃO ANTERIOR 

4 _,RETJFICAÇÃO 

Ata da 191• Sessão, realizada em 4-10-85. 

5- MESA DlRETORA 

6- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTI
DOS 

7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PER
MANENTES 



Outubro de 1985 DIÁRIO DOCONG RESSO NACIONAL (Seção II) Sexta-Feira 11 3937 

Ata da 197~ Sessão, em lO de outubro de 1985 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

Presidência dos Srs: Guilherme Pai meira, Hélio Gueiros e Luiz Cavalcante 

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

- Mário Maia- Fábio Lucena- Aloysio Chaves
Gabriel Hermes- Hélio Gueiros --Alexandre Costa
Américo de Souza- He!Vídio Nt.ines- José-Lins
Virgílio TáVora- Martins Filho- Marcondes Gadelha 
- Aderbal Jurema - Nivaldo Machado - Guilherme 
Palmeira- Luiz Cavalcao.te- Herâclíto Rollemberg-:
Lomanto Júnior- Luiz vrana -João- Calmon- José 
Ignácio Ferreira -Itamar Franco---: Murilo Bada_ró_
Aifredo Campos- Severo Gomes -Benedito FCi'reiCa 
- Henrique Santillo-:- Roberto Wypych- Jaison Barw 
reto -Jorge Bornhausen -Carlos Chiarelli- Alcides 
Saldanha - Octavio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira)- A lis~ 
ta de presença acuSa o comparecimento de 33 Srs. Bena~ 
dores. Havendo número regimental, declaro aberta a ses4 

são. 
Sob a proteção de Deus, iniciainoS nossos traOaihos. 
O Sr. l~'~Secretãrio irã proceder à leitura do Expedien~ 

te. 
É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFICIO 

Do Sr. 1~'4Secretário da Câmara dos Deputados, enca
minhando à revisão do Senado autógrafo do seguinte proje-
to: -

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 30, de 1985 

(N'-' 114/85, na Câmara dos Deputados) 

Autoriza o Senhor Presidente da República ã 
ausentar-se do País nos últimos dias do mês de no
vembro de 1985, a fim de, juntamente com .o Senhor 
Presidente da República Argentina, inaugurar a ponte 
internacional que liga as cidades de Porto Meira, no 
Brasil, e Puerto lguazu, na Argentina. 

O Congresso Nacional decreta: 

Ar!. J9 Está o Senhof Presidente da República, José 
Sarney, autorizado a ausentar-se do País nos últimos 
dias do mês_de novembro de 1985, a fim _qe,_jqntamente 
com o Seiihor Presidente da República Argentina, inagu
rar a ponte internacional que liga as cidades de Porto 
Meir.a, no Brasil, .e Puerto Iguazu, na Argentina. 

Art. 2'-' Este decreto legislativO eritra em vigor na 
data de sua publicação. 

MENSAGEM No 489, DE !985 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Na
cional: 

Em recentes entendimentos mantidos com Sua Exce
lência o Sr. Doutor Raul Ricardo-AJfonsín, Presidente 
da República Argentina, decidimos encontrarmo·nos 
nos dias 29 e 30 de novembro de 1985,-na fronteira entre 
os dois países, a fim de inaugurarmos a ponte internacio
nal que liga as cidades de Porto Meira (Brasil) e Puerto 
Iguazu (Argentina), sobre o rio Iguaçu. 

Na oportunidade serão examinados inúmeros- temas 
de inte-resse das relações entre os dois países. 

A realizaç<io de encontros de Presidentes -do Brasil e 
da Argentina, em localidades fr.onteiriçus, é uma tra
dição no relacionamento entre os dois países e marca a 
continuidade histórica dos seus vínculos de amizade e 

coDperaçào: bem c~mo'Q~ constante _ap-rimoramento do 
diúlogo bi/atcrul no mais alto nível. 

~Ponte s~obr~ o ii O Iguaçu e a primeiru obra de inte
gr;lç~lõ fís_icU c-On"súUídü·e-ntre o Brasil e a Argentina des
de a décuda de quarenta, quando foi habilitada a ponte 
intc:rnucíonul que liga Uruguaiana a Paso de los Libres, 
sobre o rio Uruguai. Q valor ~imbólíco deste novo_ em
prcet:~i.li":"~ento, ao repres~-rytar mais um elo de união entre 
d~ís pôvos Viii_nhos _c ary1igos, e sua importância efetiva 
Como obm dC impacto positivo na economia da região, 
cOii(i'fbuindo p<lra a intensifi6.ção do comércio e do tu
rismo; imprimem ao próximo encontro preside"ncial um 
senild~ E~ti~l~tr_mente !~p~e_s~ivo. 

-Nossos laços com a Argentina caracterizam~se tradi
cionalmente pelo elevado nível do diálogo político, cujas 
primeiras iniciativas remontam ao século passado. 

Ãmbos os Governos compartilham os mesmos ideais, 
tanto no plano dos valores democráticos, quanto no das 

~;:n°t~~~t~;~~~~n~~~rc~Wsn~a~~ P~~:lifeni~~-~~~s~~a:· 
prcsidênr.:ia da Nação <~rgentina e com o processo de re~ 
democratização no- Brasil. O_próprio Pre_sidente __ A.I~ 
fonSín,-SigfilfiCatívunienTe, -p-restigiou as recentes con~ 
quistas· do povo brasileiro, ao comparecer às cerimônias 
da pos:-e presidencial de 15 de março último. 

Desde uquc/u data, os contatos entre autoridades bra-
- silcims e argentinas têm~se multipiicado em todos os 

nívCiS~- ·com-TCStiiEiâOs- auspiciosos para o futuro dss re
lações entre os dois países. Nesse contexto, tanto um 
quanto o outro Governo vem procur(l~O desenvolver 
esfói'ÇoS no-sentiOO ae aprofUndar o relacionamento bi~ 
latem/ promovendo um crescente entrelaçamento de in
teresses nas mais diversas áre<!S. Esses esfor~os têm re
dundado em iniciativas de relevo como os de conti
nuaÇão dos pro]etos de aproveitamentos conjuntos do 
rio Ur_uguai, d~ interligação elétrica fronteiriça, de coo
peraçãO no uso pacífico da energia nuclear, do intercâm
bio de informações hidrometeorológicas, da colaboração 
sobre assuntos relativos à Antartica, de complemen
tação económica, além de_ novas iniciativas no comércio 
de produtos manufaturados e agrícolas, na participação 
cm empreendimentos industriais, e nos campos dos 
transportes, comunicações, ciência, tecnologia, educação 
e cultura. 

Soma-se ainda a est<~ diversificada gama de assuntos 
de intçrcsse bitatera_l uma série de coincidências entre os 
-dOis país~ a reSPeúõ de queStões de natureza r~ional e 
multilateml. Ambos os Governos têm uma prática regu
l:lr de troca de informações e consultas sobre temaS de 
interesse com um, entre os quais sobressuem a questão da 
dívida externa, a situação na América Central, os riscos 
de militarização no Atlântico Sul, -Oem como o relacio
namento dos pafses em desenvolvimento com as nações 
industrializadas. 

Dentro dessa linha de atuaçào, situa-se o meu próxi~ 
mo encontro com o Presidente Alfonsín, ao inaugurar~se 
a ponte sobre o rio Iguaçu, dando novas dimensões ao 
diálogo e à coluboração entr~ o Bras)! ~ a Argentina. 

Tendo em Vista u própria carac1úftica dâ referida obra 
binaci01ial, as solenidades exigirão o deslocamento de 
cada Presidente pura o território do País viziriho, na ou
tr~ margem do rio Iguaçu, onde deverá ser saudado pelas 
autoridades e_ pelo J?OV_t) das _duas cidades fronteiriças. 
Põr -este motivo, devirei atravessar a fronteira entre os 
dois países, visitando.<; cídade arB:entina de Puerto Igua
zu. 

Dio.mtC da cotlvcniênda de atender a este compromis
so, venho solicitar ao Congresso Nacional, conforme 
preceituam os arts. 44, inciso III, e 80 da Constituição, a 
n-ceessáriü autorização paYa-ausentar~me do País, nos úl
timos dias de_~oVcmbro próximo: 

Brasíla, 2 de outubro de 1985. -José Sarney. 

PARECERES 

PARECERES 
N9s SJl, 832 e 833, de 1985 

Sobre a Emenda da Câinara dos Deputados ao 
ProjEito -de Lei do SeDado n'-' 191/84 (n'-' 5.802--A, de 
1985, na Casa revisora), que "dispõe sobre o exercí
cio da profissão de Economista Doméstico e dá outras 
providências''. 

PARECER No 831, DE 1985 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator! Senador Aderbal Jurema 

Retorna ao exame desta Comissão, por ter recebido 
emenda da Cúmam dos Deputados, o projeto de lei em 
epígraf'c, __ 9_ue -~~gu_J_a_":l~f!tU ~-exercício pronssional do 
Economista- Dori1-êstiCo, de autoria do Senador Carlos 
Chiarei/i. 

Ao· tramitar, nesta Casa de origem, o projeto logrou 
aprov;;1çào com em-endus desta Comissão _e da Comissão 
de Educaçüo e Cultura. Remetido à Câmara dos Depu
tados, o proieto novamente recebeu emendas, oferecidas 
pelas Comissões de Educação e Cultura e de Trabalho e 
LegiSlação Social, daquela Casa do Congresso Nacional, 
todas acolhidas em Plenário, cujo texto, na for'ma consti
tudonal, volveu a esta Casa iniciadora. 

A emenda oferecida na Casa revisora objetiva o aper
fe-içoamento do projeto, inspirada no propósito de me
lhor atender <lOS interesses dos Economistas Domésticos. 

Seu conteúdo está devidamente compatibilizado com 
os aspectos jurídico~constitucionais que nos cumpre ana
si! ar, além de estar redigido em boa técnica legislativa. 

Ante o exposto, reputando, outrossim, oportuna, no 
mérito, a emenda sob análise, opinamos pela sua apro
vaçüo. 

Sala das Comissões, em 3 de outubro de 1985.- José 
Ignácio Ferreira, Presidente- Aderbal Jurema, Relator 
-Octávio Cardoso - Hélio Gueiros - Martins Filho ...:.. 
Nivaldo Machado- Jutahy Magalhães- Henrique San
tillo - Roberto Campos. 

PARECER N• 832, DE 1985 

Da Comissão de Educação e Cultura 

Relator: Senador Álvaro Dias 

A Câmara ·aos úCpuútdos pronunciou-se fuvoravel
mente ao Projeto de Lei do Seriado n9 191, de 1984 (n~' 
5..1i02-B na Câmara), que "dispõe sobre o exercício da 
profissão dC Economista Doméstico e dá outras provi
dências", oferecendo, porém, uma emenda modificativa. 
Tal emenda, por um ludo, altera o artigo I'-' do Projeto de 
Lei cm tela, limitando o exercício da profissão de Econo
mista Doméstico a_os portadores de curso de licenciatura 
plena, concluído até a data da publicaçüo da Lei, em 
Ciências Domésticas, Economia Doméstica ou Edu
caçdo Familia'r. Por outro lado, modifica o arligo29, tor
nando claro que a competência do Economista Domésti
co não é delimitada em detrimento de outros profissio~ 
riafs legalmente habilitados, 

No que se refere à r~daçào proposta para o artigo l9 
entendemos que a providência poderia prejudicar desne
cessariamente grande número de profissionais compe
tentes. Conforme o purecer anterior desta Comissão, a li
cenciatura indui- e procura integrar- o conteúdo e o 
método. Não se pode imaginar, numa licenciatura, o mé
todo esvaziado do seu conteúdo. Assim, o licenciado, 
que pode o mais, pode também o. menos, ou seja~ exercer 
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a profi~slto -mlo docente. Em Economia Doméstica espe
cific:unente não existe. nos tem10s da Portariã n<:>T91f66, 
do Ministério da Educação e Culturu, a disti~ii_Q entre 
bui:hurdudo c licenciaturu. No entanto, é patente apre
sença do conteúdo em seus currículos mínimos e plenos. 

O do ~ntrc bw:hareludo e licenciatura é de tal modo in
tenso que, no L'USO de buchurchtdo correspondente à li
ccnci:ttum plena, efeLuu-se o reconhecimento automãtico 
do primeiro com base na equivalência com a última (Pa

receres n<:>s 44/72 e 3Jf80 do egrégio Conselho Federal de 
Ed ucuçào). A emenda fCstringe_ o _exerdci_o profissional 
àqueles que se licenciarem tào~soll!e~te até à data d.e 
publk.·açào du Lei. Implica em d1scnmmur pessoas hubt
litadas no ~onteúdo apenas porque têm uma formação 
adicional para o magistéiio. lsto significariu em adotar 
dois pesos c duas medicfus. T~ldavia, o objetivo é resguar
dar os direito;; dr,.J? licenciados dentro do espírito do pro
jeto. origin~d. 

Quanto à redução proposta p~ru o ~rtígo ~9 
entt.·ndcmo-ht dispcnsúvcl, por ser cunal que suo respet
tado!' os direitos de outras prolissões, cuja regulamen
tação antecedeu no tempo a de EconomiSta Doméstico. 

O Pr()jcto original, segundo o nosso parecer, oferec~ re~ 
da~ào r.:lar~t. que não permite iiwadir outros caril pós pro
fissionai_s. jú devid:.~mcnte resguardados por Lei. 

Somos. portanto, contráriusà Emenda da Cãmara dos 
Deputados ao Projeto de Lei nY 191, na parte referente 
<lO mt. 2Q: e, pela sua aprovação. na relativa ao art.'"19, le-
tra c. 

S:tla d<Ls Comissões, em 3 de outllbrq de 19$_~. -:
Aderbal Jurema, Presidente - Álvaro Dias, Relator -
Octávio Cardoso - Nivaldo Machado - Henrique San
tillo. 

PARECER 
N' 833, DE 1985 

Da Comis.são de Legisla~ào Social 

Relator: Senador Nivaldo Machado 

Rdorna ao exame destu Casa... por força da Emenda 
apresentada na Câm:.tr<l dos Deputados, o presente pro
jeto, de autoria do eminente Senador Carlos Chiarelli, 
que dispõe sobn.: o exercício da profissão de Economista 
Domc!.qir.:o. 

Embora a matéri:1 tenha stdo aqui, recentemente, ;;toa
lisada c vot:~d:~. vale lembrar que a profissão de Econo
mista Doméstico é o..quelu voltada para o planejamento, 
supervisão, execução c avaliação de atividades de extert_-_ 
s:1u c desenvolvimento rural c urbano, com vistas a pro~ 
port.·ionar melhores condições de vida du família, o con
trole de 4ualidadc de produtos e serviço de consumo do
méstko. o dcsenvolvit~nento de projetas de assistência e 
integração social da criança, entre outras. 

Ao sercxamin~tdo na Câmar.1 dos Deputados, o Proje
to recebeu EmenJ:~s da. Comissão de Educação e Cultura 
e da Comissão Jc Trabalho c Legislação So~ial, ambas 
:~provadus em Plenário. 

Prvpug1~a a Emenda, primeiro, a limitação do exerc;i
cio d:t prolisstio aos portadores de curso de JicenciaiW:~ 
pkna. concluída . .u.Lé a data da publicação da lei. em 
Ciéncias Dom~ticas, Economia 0Qmés.tica ÇIU Ed~-
caç:io F:tmilitlr. Por outro lado, a_Emenda fuz.a ressa..lvã 
de que a. pr<:!scnte regulamentação não prejudicúá o -
exercício du atividadç por outros profissionais "legal
mente hubilitados". 

A Emcndu teria plena procedência se os cursos de li
ccnciatunt nUo abrangessem também os conteúdos pro-=
!issionais e udir.:ionasscm u formaçi:ío pára o mugfstêrio. 
Adcmt1is, lic.:t claro q·uc a regillamcntaçào .da profissão 
de b;onomista Doméstico não implica em ingressar no 
cumpo de outms prolissões previamente regulamenta
da:.. cujos direitos s~to uss.cgurados por Lei. 

Con:-;idcmndo tai.s. razões, opinnmos pelo não acolhi
mento da rcfcridu Emend<t, na parte referente ao <trt. 29; 
c, pcht sua uprov:tçào, na relativa ao art. 1~. letra c. 

Sala da:. Comissõ.c.s, 8 de outubro de 1985.- Gabriel 
Hermes, Pn.::-.idcntc em cxcrcfcio -:-- Nivaldo Machado, 
Relator -Aicides Sãldanha- Aderbal Jurema- Hen
rique Santillo. 

PARECERES 
N•s 834 e 835, de l9S5 

Parecer n9 834, de 1985 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9 
170, de 1985 'Cn" 379, de 1985 na origem) do Senhor 
_Pres.iden~e. da República, submetendo à aprovação do 
Senadõ-Federal propOsta para que seja autorizado o 
Governo do Estado de Sergipe a contratar operação 
de crédito no valor de CrS 2.253.965.524 (dois .bi
lhões, duzentos e cinqüenta e três milhões, novecentos 

- --e sessenta e cinco mil, qtúnhentos e vinte e quatro cru
zeiros). 

Relator: Senador AlbanO Fl-anco 

Com u Mensagem n~ l 70/85, o Senhor Presidente da 
RcpClbli~.:a submete à deliberução do Senudo Federal 
pkito do Govçr.no do Estt1do de Sergipe que objetiva 
çontratar junto~~ Caixa Económica Federal, esta na qua
lidudc de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimen
tv S.o<.:i•li- FA.S; a seg"uinte operação de crédito: 
_A- Valor: CrS 2.25.3.965.524 . (correspondente a 

92:25-+.42 ORTN de Cr$ 24.432,06, em jali/8~); 
B- Prazos: 
1 -de earênda: I ano, 
2- de- amorti:caçào: 4 anos; 
C - .Encargos; 
_I :-juros de 6.% u.~l., _ 
2 - corrcç1io monetúria: 70% do índice de variação 

das ORTN; 
D- Garantia: vinculação das parcelas do Imposto 

Soorc-crrclifaç:Go" de Mer_!::;.tdorias (ICM}; 
E- Destinação dos recursos: aquisição de equipa

mentos destinados ~~ segurança pública. 
O Conselho Monetá;io Nacional pronunciou-se pelo 

cncnminhamcnto do pedido, nos termos do parecer do 
Banco Ccntrtll do Brasil que, analisando as finanças es
t:tduais constatou que a margem de poupança real da
quele Est<tdo, da ordem de 184.416,1 milhões mostra-se 
bu:-.tuntc superior aos dispêndios que a sua dívida conso
lidada intcrntl apresentará após a efetivação do emprésti
mo prc1cndido c condui que a assunç5odo compromisso 
mlo deverá trazer àquela entidade maior.es pressões na 
cxeo.:uçüo orçamentária de .seus futuros exer.cí_çip_s, 

A Sccrctüriu de Plancjumento da Presidência da Re
p-ühlic<t (SEPLAN/SAREM) informou nada ter a opor 
qu<1nÚ1 li rcufíZ:iÇãO-do empréstimo. que a Caixa Econô
mic:.J F~dcr~ll ~.:onsidcru viúve!· técnica, econôniica e fi
nunt.'Ciramentc. 

As:-.im sendo, concluimos pelo acolhimento da Mensa
gem, nos .Lermos ~o seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
No I 17 DE 1985 

J\.utoriza o Governo do Estado de Sergipe a elevar 
~ernCr-s-2:253.9.65.524 (dois bilhões, duzentos e cin

qüenta e três milhões, novecentos e sessenta e cinco 
mil, quinhentos e vinte e quatro cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada interna. 

O St:nudo Fedem! resolve: 

Art. i'-' ~o Governo do Estado de Sergipe, nos ter
mos do art. 2<~ da Resolução n993, deonzed_e outubro de 
nül.M\\.iÇt;!JJos c; sct.J;:!lUI~~c-is, do Senado .tr;d_(;!!:...al,<!.uto
rit:t!~O u dr.:\· ar em Cr$ 2.253.965.524 (dois bilhões, du
Z.CJJLDs..e_cinqücnta c três milhões, novecentos e súS.enta e 
ón~.:o mil.· quir1hcntos e vinte e quatro cruzeiros) COrres
pondente a 92.254.42 ORTN, de Cr$ 24.432,06, vigente 
cm janeirons. o montaf!te de sua dívida consolidada ln
terna. a lim de 4uc posstt contm-tar uma. operação de crê
dito de igual valor junto à Caixa Económica Federul, 
esta nu qualidade de gestora do .Fundo de Apoio ao De
scnvoldmcnto Soda! ~ FAS, de:.tinado a aquisição de 
equipamentos destinados à segurança pública, obedeci
da~ u.~ condições admitidas pelo B~mco Central do Brasil 
no respectivo processo. 

Art. 2\' Esta resoluç~o entra em vigor n~ da tu de sua 
plthlicu~t'to. 

.S<tln~ill>~C~lmh;sõt:s, ~m 3 de outubro de l98.~ . ....,..,·ÃlvaR 
ro Dias, PrcsidcnlC~ em eXCiCício _--:-AibaOo FrimC_o_, Re
l;Jt~H -Gabriel Hennes- José Lins- Alexandre Costa 
- Virgílio Távora - Cid Sampaio. 
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PARECER 
No 835, DE 1985 

-Óa Comissão de Constituição e Justiça, sobre o 
Projeto de Resolução n" J17, de 1985, Comissão de 
Economia, que "autoriza o Governo do Estado de 
Sergipe a elevar em Cr$ 2.253.965.524 (dois bilhões, 
duzentos e cinqUenta e três milhões, novecentos e ses
senta e cinco mil e quinhentos e vinte e quatro cruzei
ros) o montante de sua divida coitsolidada interna". 

Relator: Senador Nivaldo Machado 

O presente Projeto de Resolução, de autoria da Co
missUo de Economia do Senado Federal, como conclu
siíi' -de seu. Parecer sobre a Mensagem n" 170/85, do Se
nlwr PrcsJdenle da Repúblicu, uutoriza o Governo do 
E:.tado de Sergipe, nos termos do art. 29 da Resolução n9 
93, de II de ou~ubro de 1976, do Senado Federal, a ele
var o montante de sua divida consolidada interna em 
Cr$ 2.253 .. 965.524 (dois bilhões, duzentos e cinqfienta e 

_ três m_ilhõe.-;, novecentos c sessenta e cinco mil e quinhen
to:-. e vintt:: e quatro cruzeiros), correspondente a 
92254,42 ORTN de CrS 24.432,06, vigente em janei
ro/85, <t fim de que possu contratar uma operação de 
crêdito de igual valor.junto à C<Jixa Econômicu Federal, 
esta na qualid:<tde_de gestora do Fundo de Apoio ao De
scnvohimcnto Social - FAS, destinado ~ segurança 
pública. 

O pedido roi tOrmulado nos termos do preceituado no 
arL. 2~' <;i<.L ResoluçUo nY 93, de 1976, do Senado Federal, 
implíc:tndo. por conseguinte, <1 não observância" dos limi
tes lixados no art. 29 da Resolução n9 62, de 1975, tam
bém do Senado Pederal, haja vista que os recursos a se
rem rcpm;sados provêm do Fundo de Apoio ao Desen
volvimento Social- FAS. portanto, considerado extra,:,·
limitc. 

As:-.im, verifíca-se que <l proposição foi elaborada con~ 
·soante as prescrições legais e regimentais aplicãveiS à es
pêcic, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa
vorúvcl, no q uc L<tnge aos aspectos de constitucionalida
dt:. juridicidude e técnica legislativa. 

Sala dus Comissões, em 9 de outubro de 1985. -José 
Ignácio Ferreira, Presidente- Nivaldo Machado, Rela
tor - Octávio Cardoso - Luiz Cavalcante - Nelson 
Carneiro- Fábio Lucena- Martins Filho- José Lins. 

O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira) - Dei 
Expediente lido, consta o Projeto de Decreto Legislativo 
n: 30, de 1985, que, de conformidade com o preceito re
gimental, serã despachado às Comissões de ConstituiçãO 
e Justiça e de Relações Exteriores, devendo ser apreciado 

_após a Ordem do Dia da presente se~sào. (Pausa) 
Sobre a mesa, comunicaÇão que serâ lida pelo Sr. }9-

Scretário. 

É lida .a .. s.eguinte 

Senhor Presidente, 
Em 10 de outubro d~ 1985. 

Tenho a honra de comunicar a V. Ex• que me ausenta
rei do País a partir de 10-11-85, para, devidamente auto
riz.á~o pelo Senado, na forma do art. 36~ § 29, da Consti
tmçao e arL 44 do Regímento Interno, participar como 
Obse.rvador Parlamentar na 40• Assembléia Geral da 
ONU. 

Atenciosas saudações, Américo de Souza. 

O SR. PRE_SID~NTE (Guilherme Palmeira) - A 
Presidência fica ciente. (Pausa.) _ 

A Presidência recebeu a Mensagem n9 235, de 1985 (n~ 
488-A/85, na origem) pela qual o Senhor Presidente da 
República, nos termos do art. 42, item VI, da Consti
tuição, e de acordo. com o art. 29 da Resolução n9 62(75, 
modificada pela de n9 93/76, ambas do Senado Federal, 
solicita autorização para que o Governo do Estado de 
Santa_Catarina possa elevar, temporariamente, o mon~ 
tante de.. sua dívida consolidada. 

A matéria serã despachada às Comissões de Economia 
e de Constituição e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira) - Hã 
oradores inscritos. 

conCedo a palavra ao nobre Senador Severo Gomes. 
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O SR. SEVERO GOMES PRONUNCIA DIS
CURSO QUE, ENTREGUE Ã REVISÃO DO. 
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O Sr. Virgílio Távora- Sr. Presidente, péço a- pala
vra, como Líder~ 

O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira)- Con
cedo a palavra, como Líder, ao nobre Senador Virgílio 
Távora. - --- -

O SR. VIRGILIO TÁVORA (PDS- CE. Como 
Líder. Pronuncia o seguinte discurso.}- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: -

Em aparte feito a S. Ex• o Senadof SeverO-Gomes, de
claramos que-há como que uma dificuldade na resposta 
ao discurso de S. Ex•, em separar a parte em que S. Ex• 
ataca pontos por nós percutidos e aquel~ em que S. Ex• 
faz uma dissecação do pensamento do eminente Senador 
por Mato Grosso, a qual não coiiicide com as idéias bã
sicas que informam as diretrizes do -nosso PãrtidO no 
campo político~econômico, ·como já por citar a exemplo 
a reserva de mercado no campo da informática, a alie
nação de ações de empresas estatais~ 

Mas~ sem toldar o brilho do discurso de S. Ex•, belo na 
forma mas do qual divergimos, está claro, em 31guris 
pontos, no fundo, no conteúdo, nós- go-staríamos de 
lembrar a S. Ex~ de que, justamente naquilo que há de 
contraditório a ele do que afirmamos, necessário se tor~ 
na: primeiro quanto ao Orçamento, que destrua os nú
meros que aqui apresentamos; segundo, quanto à alie· 
nação das ações das companhias estatais, quanto a esse 
programa de desestatização apresentado como uma das 
maneiras de diminuição do déficit público. Basta nós 
abrirmos os jornais, basta nós vermos as diferentes ma

. nifestações de S. Ex•, o Sr. Ministro da Fazenda, que jus
tamente propugna por uma alienação de ações que dêem 
atê uma e_conomia de 30 trilhões de cr.uzeiros ou uma 
renda de 30 trHhões de cruzeiros, que o Ministro João 
Sayad, mais modesto, comprime até dez. 

Assim todas essas questõ~ q.~o que ser bem coloca
das, e gostaríamos aqui de dizer que a nossa intervenção 
se refere à parte em que contestadas são premissas nossas 
quanto ao Orçamento e quanto à cobertura do défiCit, 
quanto ao aumento de impostos que estâ sendo solicita
do, e quanto aos números bâSíCãs qJ.?"e ir~.formam aquela 
peça e sobre os quais nós tem-oS que- dísclltir:-Ninguém 
pode nos pedir para cobrir uni déficit - ou um gap, 
como queiram - de 211 trilhões de cruzeiros, sem nos 
provar que realmente esse gap _é dessa magnitude. Não é 
lícito a ninguém pedir para alienãr - ao contrário do 
que prega S. Ex• - uma quantidã-âe elevada de aç_ões, 
em poder do Tesouro ou do BNDES, de compaÍlhias es~ 
tatais, sem nos provar realmente que a operação em con
junto montada, da qual essa alienação ê apenas uma par
te, tem sucesso-com o zetar ess-e déficit. Nínguém pOd'e 
nos apelar para aumentar impostoS sem mostrar que to
das as outras maneiras de cobertura de déficit foram es
gotadas, e que só resta mesmo essa de aumento da carga 
tributária. 

O Sr. Severo Gomes - Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. VJR.G[LIO TÁVORA- Com prazer, ouvimos 
o aparte de S. Ex• o Senador Severo Gomes. 

O Sr. Severo Gomes - Nobre Senador, com relação 
aos números do Orçamento, já me comprometi com V. 
Ex• que teremos, na semana que vem, a oportunidade de 
de~até-los em profundidade. Eu estava respondendo, 
hoJe, ao discurso do Senador Roberto Campos. 

O SR. VlRGILIO TÁVORA- E flzemos questão de 
dizer que não es~.V:~!UOS na defesa do pronunciamento 
de S. Ex•. sabido é que alguns pontos que S._Ext- não 
de hoje, ~as de muito tempo- por eles batalha, não são 
aqueles JUstamente que fazem parte do programa e das 
diretrizes do Partido. 

O Sr. Severo Gomes- Com_ rc!lação à _qUestão da de
sestat!zação, é preciso qualificar C? prob~ema <!_a seguinte 
mane1ra: V. Ex~ fez referência a manifestã.ções de Minis
tros, com relação ao propósito de desestatização. )';: pre
ciso lembrar que ó nosso Partido também defende a de
sestatização de todas aquelas empresas que não dizem 
respeito às questões fundamentais da economia do País, 
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dessas e..c;tatais que V. Ex~ também defend~. como a PE~ 
TROBRÁS, como a ELETROBRÂS, e tudo o mais. É 
preciso lembrar- que eu estava respondendo a um discur
so do Ser1ador Roberto Campos e V. Ex.• sabe, como de 
resto todos os Senadores, que o Senador Roberto Cam
pos defende a privatização de todas as empresas, a partir 
da PETROBRÁS. Então, o discurso era dirigido a ele. 

-0-àft. VIRG[LJO TÁVORA- Nadi como a pessoa 
deixar explícito seu pensamento. porque o que nós ouvi
mi:is-,-emin-ettte SenadOr' e prezado amigo,Tõ1 Uffiã cOnde~ 
nirçãõ frontal à mOntagem·-- vamor falar claro- da co
bertura do déficit, que sem segredos nenhum, a área 
e"coriõmico-financeh:a- apresentava à Nação. 
-~Afiãs; t()uvaffioSMthe a coragem. Não ·ê de hojé'-que V. 
Ex• diverge da política ecOOômico-financeira da Nova 
República, sabe V. Ex•, e isso é coerente com o seu pas-
sado, não há d~vi~~- ~as, aqui, a nossa obrigação é de
ferld:er justameilie ~-e- ãcreditamos que até argumentos 
oü~roS aJJ:<!feiÇ~m, 9.~( rios convençam ·do _conti-ário -
aquilo que terrlos- aPreseritado como, a nosso ver certo e 
rai:Oâvel, dentro -do trato da questão econômico
financejni eiD que se debate o -País. Não temos, pois, a 
menor dúvida. O eminente Ministro da Fazenda - re
presentando a dona das ações- determinou à empresa 
estatal a que pertenciam a venda das ações, e como pre-. 
tendia, rapidamente, logo num primeiro lance se desven
cilhar das mesmas, houve i-eclamações até da Bolsa de 
Valores, porque isso não seria feito atrãVéS da Bolsa de 
Valores. 

Nós estamos- aqui é na hora da verdade, e é por isso 
que hã muito tempo, temos chamado a atenção- umas 
vezes em vão, mas agora parece que V. Ex! pegou o 
"pião ·na unha", o que é bom, porque assim discutiremos 
bem à vontade dentro da amizade fraterna que nos une 
- para este ponto: nós não queremos que o Gover.no 
fracasse na sua tentativa mas, muito ao contrârío, nós 
desejamos é que ele 'te~ha bom êxito, porque tendo su
cesso, tem o País, temos nós todos os benefícios de_ uma 
ação profícua, cotilo esperamos que seja das autoridades 
económico-financeiras: Era isso o que queríamos dizer. 

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

O SR. VIRG[LIO TÁVORA- Com imenso prazer 
ouViremos o eminente Líder do PMDB. 

O Sr. Hélio Gueiros - Nobre Senador Virgílio Tâvo· 
ra, a Liderança do PMDB pediu ao Senador Severo Go
mes para responder, e~ nome do Partido, ao eminente 
Senador Roberto- Campos, porque quando S. Ex• foi à 
tribuna, o eminente Líder Murilo Badaró declarou que 
ele falava em nome do PDS._ 

O SR. VIRG[LIO TÁVORA - Parece-nos que há 
uma pequena retiflcação. Foi-lhe cedido o tempo de Li
derança como V. Ex•s devem saber. 

- O Sr. Hélio CueirOS- Agora, veriflco que V. EXf abM 
jura~ considera heresia certps pontos do pronunciamento 
d~ ___ êenador Roberto Campos, naturalmente aqueles 
mais cutucados e critiCados pelo Senador Severo Gomes. 
t difícil realmente estabelecer um debate aqui no ple
nário com as idéias do Senador Roberto Campos, emi~ 
nente Senador Severo Gomes, porque S. Ex• é um ho
mem de írtõ'nólogos. Ele faz discursos geralmente muito 
longos, brilhantes, cheios de ironias, agradáveis de se ou
vir, mas exatamente como o tempo dele não pára é sufi
ciente ele expender todas as suas idéias, ele dá um ou 
dois apartes, depois pede para i-tão concedê-los mais e te
mos que esperar seis mes~s para que S. Ex• volte a pro
duzir um novo discurso e venha aqui p'rovocar debates 
nesta Casa. De modo que eu, nobre Senador Severo Go
mes, preferiria realmente que V. Ex~ aceitasSe o debãte 
com o Senador Virgílio Távora, porque esse é "pé-de
boi", esse realmente._.. 

O SR. VIRGILIO TÃ VORA - Não temos a inteli
gência nem o brilho do ex-Ministro Roberto Campos, 
mas também não chegamos ao ponto de sermos "pé-de
boi". assim também ê demais.. 

O Sr. Hélio Cueiros- S!lbe V. Ex• que a expressão "péM 
de-boi" corresponde à Situação dessas pessoas que cum
prem religiosamente o seu dever, trabalham, dão duro ... 

O SR. VIRGILIO TÁVORA - Touché •.. 
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O Sr. Hélio Gueirõs- _ .. ~à-ée'ítam o debate. Foi nesse 
sentido que empreguei a expressão. V. Ex• freqüenta dia
riamente este plenário, V. Ex• discute, V. Ex• debate. E é 
por isso que estou recomendando ao Senador Severo 
Gomes que, se quer brt!ldar a esta Casa com debates de 
alto nível, refira como seu contendor o eminente Sena~ 
dor Virgílio Távora. Isso não quer dizer, entretanto. que 
eu ache que o Senador Virgílio Távora tenha sido proce· 
dente nas suas críticas à proposta orçamentária. S. Ex• 
disse aqui que eu não gosto de números. Não ê que não 
goste de números, mas é que números não se discutem. 
Os númerOs são os 'iJ.úrherõS. Se o déficit é 100, é 100; se é 
200, é 200. Não me_ delicio em procurar a causa daquilo 
nem daquilo outro, o fato é o fato. Agora, V. Ex• susten
ta que esse défiCit astronômico de 200 e tantos trilhõeS 
não existe. Y. Ex• põe em dúvida esse volume de déficit. 
Queira Deus que V. Ex' tenha razão, mas o Plenário des
ta Casa, através, antes, da Comissão de Orçamento, terá 
oportunidade de negar ou dar a sua aprovação a esse cál
culo. 

O SR. VIRG[LIO TÁVORA- Aí é que diverjimos 
de V. Ex•, não podemos aceitar a assertiva. Está lá, na 
proposta orçamentária. Ou nós a rejeitamos em bloco ou 
aceitamo~ la ern bloco, não podemos mudar esses núme
ros. Para isso é que chamávamos a atenção e lamenta
mos o tempo perdido naquela tribuna. É a dificuldade de 
expressão do engenheiro em relação ao advogado. 

O Sr. Hélio Cueiros- V, Ex~ não perdeu tempo nem 
energia; absolutamente. Apenas permito-me discordar 
de V. Ex~ quando diz que o Congresso não pode mexer 
no Orçamento. Não vejo nenhuma_ p_roibição constitu
cional sobre isso. Se V. Ex• me ãpresentãr um artigo-da 
Constituição que diga que o Congresso não pode emen
dar o Orçamento, eu me rendo, mas desconheço esse su
posto artigo da ConstituiÇãO: 

O -~m. VIRG[LIO TÁVORA- Eminente Senador, 
aproveitando a ocasião: Otimo! Todo o CongreSso aqui, 
a parte senatorial presente, testemunha o apelo que fazeM 
mos a V. Ex' Noventa e cinco emendas fizemos dentro 
do princípio que V. Ex~ afirmou e não foram aceitas pela 
Comissão Mista de orçamento, da qual, aliás, fazemos 
parte, justamente sob alegativa de contrariar a todos os 
incisos constitucionais que informam o tratamento das 
questões financeiras. Lamentamos que na teoria seja isso 
que V. Ex~ esteja dizendo e !)a prática seja completamen
te diferente. Mas desde 1967 a esta parte ... 

O SR. PRESIDENTE (Guilherme Pãlmeira. Fazendo 
soar as campainhas.) - Nobre Senador, a Presidência 
interrompe o seu pronunciamento para consultar o Ple
nário sobre a prorrogação do tempo destinado ao Expe
diente, visto qllf: _o mesmo jâ se esgotou. 

Os Senhores Senadores que aprovam a prorrogação 
do Expediente por 15 minutos, a fim de que o Senador 
Vírg"ílio TâVora co.nclUa O seu proi1únciamento, queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Está aprovada. 
Continua_com a palavra o nobre Senador Virgílio Tá

vora. 

O Sr. Hélio Gueiros- Permite V. Ex.~ um outro apar~ 
te, apenas para concluir o meu pensamento? 

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Pois não. Ouvimos o 
aparte- de V. Ex• 

O Sr. Hélio Gueiros - Nobre Senador, o que hã é a 
pr(libiçào de aumentar a despesa, apenas isso. 

O SR. VIRG(LIO TÁVORA- V. Ex• está equivoca
do. Nós não aumentamos nenhuma despesa, nós corta
mos despesa. 

O Sr. Hélio Gueiros- Não há nenhum impedimento 
constitucional. 

O SR. VIRGILJO TÁVORA- Desejo o testemunho, 
. aqui de todp o Sen~do. S. Ex", _o Sr~ Líder da Bancad~ 
major_ítária deste P.a.rlam~nto, afirma que não há esse im
pedimento constitucional. 

O Sr. Hélio CUeiros- Para cortar gastos, de maneira 
alguma. Agora, pergunto se V. Ex_~ concorda com a 
emenda para reduzir os gastos para o Nordeste? 
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O SR. VlRG[UO TÁVORA -Osgastosparao Nor
deste são prioridade n\> 1, 

O Sr. Hélio Cueiros- As emendas ficam inviáveis por 
uma situação de fato porque não vou consentir que V. 
Ex•-concorde .em reduzir despesas para o Nordes~e,_ 

O SR. VIRG[LIO TÁVORA- Perdão, nobre Sena~ 
dor ... 

O Sr. Hélio Gueiros - A Bancada da Amazônia não 
vai concordar que se reduza mais do que reduziU as ver
bas para a Amazônia; o ún_tro, o Sul e o Sp.!fçste não 
vão concordar. Então, na prática, fica inviável a emenda 
ao Orçamento porque ninguém quer abrir mão do gasto 
já previsto. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Perfeiito. Isso sería 
exa~inado "? mêrito na Comissão. Não pode por isso, 
por 1sso, por 1sso. Mas as emendas foram rejeitadas in li
mine. E V, Ex•s sabem para que eram essas emendas? 
Eram para cortar, como V. Ex• está aqui afirmando, essa 
reserva de contingência da altura que está; eram para 
trazer desses Encargos Gerais da Un_i_ão, que justamente 
mascaram, uma força que não deveria existir e que vem 
do Governo passado, para os Ministérios respectiVos. 
Não precisa ser alegado o fato de vir do Governo paSsa
do porque isso não justifica-O er_ro. Justamen~~ .nos en- · 
cargos em que estão embutidos uma grande. Parte d.ás 
verbas para os diferentes Ministérios. E ninguém tira a 
razão de ninguém. Remetia para os Ministérios tudo 
isso foi evitado. - _ ' 

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

O SR. VIRGILIO TÁVORA - Pois não. 

O Sr. Hélio Gueiros- Nobre Senador Virgífio"Távo
ra, se a Comissão de Orçameil.to rejeitou liminarmente ·as 
suas emendas é porque elas atingiam, vamos dizer, sá
viços .públicos criados por lei. Neste caso, não posso, 
através de uma emenda à proposta orçamentária, tornar 
inviável um serviço público criado. Então, essa emenda é 
inconstitucionlll no seritido de que ela não pode acabar, 
através de uma simples emenda, com um serviço público 
criado normalmente em lei." Se foi·assirri, éiriCOnstltucio
nal. 

O SR. VIRG]LIO T Ã VORA - Absolvemos V. Ex• 
pelo sim que acrescentou na sua argumentação. 

O Sr. Hélio Gueiros_:-:- Só para concluir, nobre Sena
dor Severo Gomes, quero dizer que V. Ex' deve assumir 
o compromisso de realmente debater com o Seilador 
Virgílio Távora, porque· se for esperar pelo Senador Ro
berto Campos, evidentemente, vamos ter que esperar até 
1986 para que S. Ex' venha responder as suas obser
vações. Assim, na minha opinião, o PMDB deve dar pre
ferência a discutir e a debater com o -nobre Senador 
Virgílio Távora. S. Ex• é um homem admirável, Qefe;p.de 
suas idéias; vem aqui expor; aceita o debate; ê criticado _e 
critica. Isso é o que entendo como deve ser um Congres-
so realmente livre e democrático. --

O SR. VIRG]LJO TÁVORA - Eminente Senador 
Alexandre Costa, desculpe-nos pelo atraso da concessão 
do aparte, porque estávamos absorvidos pelo brilho da 
oração paralela do nosso colega. 

O Sr. Alexandre Cost_a- Não quero perder a oportu
nidade. Assisti tailto o discurso do Senador Roberto 
C~pos, como tive a honra de assistir, também, o do 
em mente Senador, por São Paulo, Severo Gomes. Duas 
teses, aliás, muito brilhantes, embora eu me reserve o di
reito de discordar, e muito, tanto de uma, quanto da ou
tra. Mas, o discurso do Senador Severo Gom~. não se 
cingiu apenas a responder o discurso do_Seoador Rober
to Campos, ele incurssionou noutros assuntos que o Se
nador Roberto Campos nem defendeu, nem acusou. A 
transferência de ações da Companhia Vale do Rio Doce 
é o caso acusado, agora, na tese do Senador Severo Go
mes. Lembro um requerimento de convocação dq Presi_
dente da Companhia _Y ale do Rio Do_ce -:- aliás, pela 
confusão que se fei neste País, ninguêm sabe se ele é da 
Velha ou da Nova República-, proposto pelo Senador 
Severo Gomes, que recebeu o meu apoio integral. Eu 

··achava que _o Presidente dessa Coinpanhia teria que vir 
aqui explicar a denúncia que fazia o Senador Severo Go-

mes sobre o a_ssunto. Mas, na verdade, decorreram-se os 
dias e-o -SeriadOr Severo Gomes entrou em acordo com o 
seu próprio partido, que se opunha à convocação, e acei
tou uma simples visita sob a alegação de que essa convo
cação - olhem bem - geraria uma desconfiança exter
na contra uma companhia do mais alto alcance e da 
maior validade para a Nação brasileira. Ele compareceu 
aqui e não -tive :fSãtisfação de ouvi-lo, se se defendçu ou 
não. ·-

Suponho que o Senador Severo Gomes devia es_tar 
presente, porque se _retirou o requerimento -de convo: 
cação e aceitou o convite, não podia deixar de estar pre
sente. Não ouvi depoi10_ dess_a visita um só discurso; um 
só protesto do Senador SeyerQ Gomes sobre o ·compor
tamento __ da Companhia Vale do Rio Doce. Até agora 
não saiu esse _discurso ou se saiu eu devia eStar ausente. 
Mas não me consta que tenha saído, deve ter se _c_onfor
mado. A presunção é que se conformou C9m o qu_C? o P!e
sidente da Vale do Rio Dqce lh~-~plicou nesse convite. 
E, se se confofmou, Ílão poderià hoje da tribuna acusar 
novamente a Companhia Vale do Rio Doce sobre os nC?
gócios das ações. Eu queria apenas fazer essa referência, 
e elogiar o _discurso, a tese, que foi brilhante, muito em
bora eu discorde e muito; também diz_er que a Casa per~ 
deu hoje uma grande oportuti.idade, com a ausência do 
~enador _Roberto Campos, para um debate que só traria_ 
gióriã parã. o Senado e conhecimento para muitos Srs. 
Senadores. Muito obrigado. 

O SR. VIRG]LIO TÁVORA- Sr. Presidente, não 
mais abusaremos da bondade de V. Exf que" esteildeu o 
tempo por 15 minutos. Então, vamos deixar bem claro 
_gue hão vimos contrapartida, por isso fizemos questão 
de bem reiletir, a tudo que ãfirmarii.Os: a cOmeçar pela 
declaração que essa receita constante da proposta orça
mentária de 1986 absolutamente não está, como afirma
dO na mesma, calculada segundo os parâmetros de uma 
inflação de 140% e um aumento do PIB de 6%. E, ao 
mesmo tempo, esperar então que possamos discutir real
mente o que existe, lembrando apenas ao eminente Sena
dor pOr São Paulo que, dentro das inumerâveis manifes
tações dos responsáveis pela política económico
financeira do Governo, essa alienação de ação como 
um_a das-fQrmas de cobrir o déficit, cuja magnitude esta
mos procUrando dimensionar, com o apoio da oposição, 
já que discordamos absolutamente desses números aqui 
apresentados, dentro dos parâmetros que foram procla
mados pelo "Senhor Presidente da República, por escrito, 
e não trma ·entrevista, nem documento ao Congresso Na
cional. 

Sr. Presidente, queremos repetir que essa própria alie
nação de ações companhias estatais é um dos instrumen
tos que o atual Governo está lançando mão. 

Agradecido pela gentileza de V, Ex•, esperamos conti
nuar jâ o diâlogo com o Sr. representante de São Paulo, 
oportuno tempore, sobre esse problema que achamos que 
é tão vital. E, _ao mesmo tempo, mostrar depois, porque 
vamos ler, que é a única maneira de sair publicado, rapi
damente, no primeiro tempo que tivemos inscrito, sem 
dizer uma palavra a mais, nem a menos, as 95 emendas 
que apresentamos. e V. Ex•s vão ver que realmente é inó
cuo ·absolutamente inócuo antes .de uma reforma consti
tucional, esse eXame de proposta orçamentária que o E-
xecutivo envia ao Congresso. -

Era o que tínhamos a dizer. (Muito _beml Palmas.) 

O Sr. Severo Gomes ---Sr. Presidente, de acordo com 
o inciso V. do art. 16, do Regimento Interno, peço a pa
lavra para uma explicação pessoal. 

O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira) - Para 
uma explicação pessoal, concedo a palavra ao nobre Se
nador Severo Gomes. 

O SR. SEVERO GOMES (PMDB - SP, Para uma 
explicação pessoal. Sem revisão do _orador.)- Sr. Pres_i-
dente e Srs. Senadores: - -

õ nobre ·senadOr ~lexándr~ Costa t-efatou u~a piuie ~ 
que, evidentemente, conhecia· do problema da Comissão 
Parlamentar de Inquérito qúe deveria investigar a ãdmi
nistração da Companhia Vale do Rio Doce. 

A primeira parte é Verdadeira. A segunda, certamente, 
o Senador Alexandre Costa desconhece. Não foi feito 
nenhum acordo_ para que ele viesse fazer urila exposição. 
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E foi ex.atamente por isso que não estive presente nessa 
exposição. O entendimento que houve no Senado foi de 
que a CorilisSão fosse mais abrangente, que atingisse ou
tras empresas estatais. Já termin_amos o exame e a inqui
rição com ~~lação à PETRO.!lRAS e_jã iniciamos a inves
tigação da Vale do Rjo Doce. Jâ tiVemOs oCasião de ou
vir três geólogos, o Presidente da DOCEÕEO e outros 
que trabalham na empresa, na quinta-feira da próxima 
semana ouv:ir~os. o depoimento de um geólogo do Pa
rá, que foi uril_ dos descobridores de Carajãs. Vamos, em 
S~~id~, ouvir os -diretores~conselheiros e, certamente, 
no final do tratamento da Vale do Rio Doce ouviremos o 
Presidente Eliezer Batista. 

Não est_ive_n_a exp'!sição, porque eu achava que nós te~ 
mos uma ComissãO Parlamentar de Inquérito e porque o 
ouviríamos, de_ntro do quadro de referência da CPI ten
do antes-um nívc:I suficientemente grande de inform~ões 
C()m relação_ !3: todos _os aspectos da administração. 

Creio que V. Ex' pode agora fazer um julgamento di
ferente do_ encaminhamento das coisas, da minha partici
pação e da posição do PMD B. 

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

O SR. PRESIDENTE (Guílherme Palmeira) ~ Den
tro ainda do tempo da prorrogação do Expediente, nos 
termos do art. i 83, § 2'i', do Regimento Interno, concedo 
a palavra ao nobre Senador Luiz Vi3.na. 

O SR. LUIZ VIANA (PDS - BA. Pronuncia o se
guinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presiden
te, Srs. Senadores: 

Ontem, quando o Senado prestava homenagens ao 
Presidente Médicf, eu não estava na Casa, ·potque acom
panhava o Senhor Presidente da República à visita que 
fez a Itaipu. Se aqui estivesse eu teria, realmente, dado _a 
palavra, que devo dar neste momento, que ê a palavra da 
Bahia, do reconhecimento da Bahia, pelo que ela deve ao 
Presidente Médici. 

Na realidade, eu direi, se alguém neste século, contri
buiu decisívaniente para mudar a fisionomia econômica 
da Bahia foi o Presidente Médici. A ele deve a Bahia a 
implantaÇão do Pólo Petroquímica. Era eu o então Go
vêrriildoidO"EStado, e muitos dos meus conterrâneos sa
bem da luta que eu tive para conseguir que fosse carrea
do para a Bahia alguns dos projetas petroquimicos, que 
eram reclamados_ por Estados do sul. Não fosse a 
atuação firme, decisiva do_Presidente Médici, e realmen
te não teríamos o Pólo Petroquímica da Bahia, como 
não teríãmos os outros pólos petroquímicos que existem 
no Nordeste, a começar pelo Estado de V. Ex•, e pelo Es
tado"~e S~rgipe. É que o Sul desejava filzer_ da petroquí
mica uma nova iridústria automobilística. Assim como 
tinha o monopólio da indústria de automóveis, desejou 
ter o monopólio da indústria petroquímica. Foi neces
sário que o Presidentt: M~dici, depois de estudar o assun
to, e em muitos casos contrariando, inclusive, a opinião 
de minis.tros se_us, ministros de São Paulo, e até ministros 
do Norte, que_preferiam a a_mpliação da petroquímica 
paulista à instalação de um novo pólo no Nordeste, foi 
necessário que o Presidente Médici se dispusesse a deter
minar, e determinar de maneira categórica, que o seu 
Governo ,.atendesse às aspirações da Bahia, 

Tínhamos tudo para ser o pólo petroquímica que hoje 
somos: tínhamos o petróleo, Hnhamos o·gâs. Faltava no 
entanto, a autorização do conselho de ministros para 
que ali se implantassem os projetas iniciais da petroqui
mica. 

Foi isso que o Presidente Médici fez, é isso o que a 
Bahia deve ao __ Presidente Médici- uma decisão que fez 
com que a petroquímica represente hoje 27% de toda a 
receita tributária do Estado. Dando esse número, acredi
to que deixo bem patente, bem nítido, o quanto repre
sentou _p~ra o nosso povo, para o nosso Estado, para a 
nossa economia, a memorâvel decisão do Presidente Mé
dici, mandando implantar na Bahia um novo pólo petro
química. 

Quero, asSim, em nome da Bahia, expressar aqui o 
nosso reconhecimento ao eminente homem público. 

Era o que tinha a dizer. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENA.DORES:. 

- Altevir Leal - Eunice Michiles- Raimundo Pa
rente- Alcides Paio- Gaivão Modesto- Alberto Sil- . 
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va - Albano Franco - Amaral Peixoto - Saldanha 
Derzi. 

O SR. PRESJD~NTE (Guilherme palmeira) - __ A 
Presidêncfa Convoca Sessão Extraordinária" a realizar-se 
hoje, às 18 horas e 30 minuCos, -destinada à apreciação 
das seguintes matérias: 

- Emenda da Câmara ao Projeto de Lei do Senado n~' 
191, de 1984; e 

-Projetas de Resolução n~'s 99 e 105, de 1985. 

O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira)- Sobre 
a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. !~'
Secretário. 

1:. lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO 
n• 401, de 1985 

Nos termos do art. 313 do RegimentO Interno, requei
ro dispensa de interstício e préviã distribuição de avulsos 
para a Emenda da Câinara dos Deputados ao projeto de 
Lei do Senado n'i' 191, de 1984 (n9 5.802/85, naquela Ca
sa), de autoria do Senador Carlos Chiarelli, que dipõe 
sobre o exercícío da profissão de Economista Doméstico 
e dá outras providências, a firil de que figure na Ordem 
do Dia da Sessão seguinte. 

Sala das Sessões, lO de outubro de" l985. ~ Nivaldo 
Machado. 

O SR. PRESIDENTE (Guilhenne Palmeira) - O 
projeto, a que se refere o requerimei:tto aprovado, figura
rá na Ordem do Dia da próxima sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira) - Está 
esgotado o tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Vota.ção, em turno único, do Requerimento n9 

373,_de 1985, de autoria do Senador Lourival Bap
tista- e outros SetJhores Senadores, solicitando a 
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do dis
curso pronunciado pelo Presidente José Sarney, na 
abertura da Quadragésima Assembléia Geral da Or
ganização das Nações Unidas, na Sede da ONU, em 
New York. 

Em votação. 
Os Senhõrs senã.dores que aprovam o requeriment<? 

queiram permanecer sentãdos. (Pausa.) 
Aprovado. 
Será feita a transcrição solicitada. 

E a seguinte a matéria cuja transcrição é solicita
da 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SENHOR 
PRESIDENTE DA REPUBLICA, JOSÉ SARNEY, 
NA ABERTURA DO DEBATE GERAL DA 40• AS
SEMBLEIA GERAL DA ORGANIZAÇÃO DAS 
NAÇOES UNIDAS, DIA 23-9-85, NA SEDE DA 
ONU, EM NOVA IORQUE 

Esta tribuna impõe respeito a dignidade. 
E a mais alta na cornunid~de das nações, onde grandes 

e pequenos ficam men~res, p9rque ntaior é a carga dá 
história do gênero -humano exercida pela tarefa que é o 
barro do seu t_~abalho--=-- a paz~. pelos_problemas gue a 
desafiam, pefo esforço de transformar discordâncias em 
solidariedade. 

Há quarenta anos tem o meu país, o Brasil, o privilé
gio de abrir o Debate Geral da Organização das Nações 
Unidas. 

E com trêmula emoção que exetÇCfe5Sã ptetrõS:ãtiva. 
Pesam-me graves problemas, responsabilidades imen

sas. 
Recorro a versos do maior poeta de minha terra para 

definir minha comoção. A poesia não é incômoda nem a
nacrônica no cenário aos grandes debates: 

.. Que tempo de viver-se 
Que sonho raro 
Será mais puro e belo e mais profundO 
do que esta viva máquina do mundo?" 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

E com e..c;se sentimento do mundo que falo em non:te de 
unTa' das maiores nações do globo,-complexa e pujante 
sociedade, a oitava economia do Ocidente, país de con
trastes e de grandezas: o Brasil dos vários brasis, em que 
a -opulência e a p~_b_t:CZa, o árido e o [éf!il, a s~a e a inun
Qªção f~em uJll~- g"iógrafia de amo!>lragens opostas, 
abrigar! do num vasto continente um povo unificado que 
soube construir uma democracia rachd e uma unidade de 
cultura que é a força invencível do seu destiriO. 

Homem simples, nasci e viví numã das regiões mais 
castigad_a~- cl_ª Ierr~,_Q_pop_l,lloso ç pobre Nordeste brasi
leiro. 

Percorro há trint_aJ}_OOS:.JJm~.c~rreira política, mas foi 
no bojo de uma trajédiã e espanto, de forma abrupta e i
nesperada, que assumi a chefia da Nação. 

Presidente da República, orgulho-me de ser um escri
tor. em que o goSto da palavra não confinou o espíritO na 
expressão da obra estética. Dela fiz um elemento de iden
titícãção profunda Com-O povo, para viver os ãnseíos- do 
homem e da sociedade. 

A _l_it7ratura e~ polí~ica são vertentes a o~r!gar uma_ vi
são_ soCía~~~hu-ffia-iliStã:-dO~uil)Ve~o-.- Não p~sso _con~eber 
a buscii -das- cOriQUíStaSffiater1ãiS sem um sUbstratô dô 
espírítõ que possã dar à aventura humana a dimensão 
das coisas eternas. 

_____Th111lo f~~~~ m~lsjnado o home:m_que tiver vergonha de 
pensar na Terra sem- a companhia de Deus. 

O Brasil acaba de sair de uma longa noite. Não tem o
lhos vermelhos de pesadelo. Traz nos lãbios um gesto a
berto de confiança e um canto de amor à liberdade. 
QUem é prisioneiro dO pasS"a.Oõ nãO enxerga o fUturo~ 
Moisés não ficou d~ costas para a Terra da Promissão. 

O instrumento de_n_ossa viagem do autoritarismo- para 
a democracia foía Cã.pacidade- de conciliar e de eiiteitder, 
sem violência e sem traumatismos. - -

Nossa determinação, coragem e resignação foranl,tão 
fortes. que suportamos a perda de nosso herói, Tancredo 
Neves, na noite em que clareavam os riossos céus em res
ta os fogos da vitória~ O nosso sofrimento foi transfor
mado em força e obstinação para fazer do seu sonho e 
nosso sonho. e não nos dispersarmos. 

Mais forte do que a morte foram os valores da mu
dança. Estes valores projetamos no campo das classes 
sociais, abolindo distâncias e barreiras, numa patriótiCa 
convivência de todas as correntes de idéias, na busca do 
ideal efe(ivo de justiça, de conciliação e da consolidação 
institucionaf do poder civil. 

Consideramos que a visão do social é a própria seiva 
do liberalismo moderno: a liberdade que se.ocupa com 
as condições- reais da vida, com a realização completa da 
felicidade individual, com a universalidade das franquias 
e do_2irei~~ ~e ser livre._ 

Estou nesta tribuna para homenagear as Nações Uni
das, no seu aniversário de 40 anos. O Brasil esteve no seu 
nasclmento, está agora, estarã no futuro, para defender o 
espírito da Organização. Esse espírito ilão é servir como 
arma dos fortes, ma_s c~mo a voz dos fracos. Dos que 
não têm exércitos, nem arsenais, nim veto a iõ1por ou a 
anular decisões. 

Estou a(Jui para dizer que o Brasil não deseja mais que 
su~ v9_~_ sej_~ tíl}lida. _I?~s~_a ser _Ol!Vido sem aspirações de 
hegemonta~ ·mâs Cãm~-detetmiDãCãõ de presença. Não 
pregaremos ao- mundo o que não falarmos dentro de 
nossa fronteira. Estamos reconciliados. A nossa força 
passou a ser a coerência. Nosso discurso interno é igÜal 
ao nosso cham·amento internacional. E desejamos, ago
ra, revigorar, com redobrada afirmação, nossa presença 
no_Qeb?t~4as~na_çQ~. _ym~p_9ljti_ç_a extern_a independen
te, dinâmíca e voltada Pari a Soh.ição das QU:c!stões inter
nacionais de conteúdo social. 
_Nã_O_S~remos pi'isíoileíro"S- de gr~ndes potênciaS nem 

escravos de pequenos connitos. _ 
Há- quarerlta anos, nossos fundadores estabeleceram, 

sobre os estertores. da guerra e as ruínas da opressão, os 
fundamentos do edifício da paz, o concerto nas nações e 
a ilimíta_cfu_~_Q_Q_peraÇãQ_!_n_!r~_os p_:_ovos._ As potênci_a_s çla_ 
Terra e os países emergentes foram convocados a liqui
dar ã_ ixploração colo!}ial. Proclamara,m ao universo o 
vãJOr dos princípio~ democráticos_ d_e !_gualdade.ejustiça. 
Condena.r:ain_õ rac.ism.oe-ãintofel-âÕ.cia. Legitimaram o 
direito uniVersal à saúde, ao bem-estar e à educação. 
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Reafirmaram a dignidade do trabalho e o poder aprimo
rado da cultura. 

Hoje, te~do v·ivido sem guerra generalizada o dobro 
do tempo que a Humanidade viveu entre um e outro 
conníto mundial, podemos dizer que o papel da ONU 
nem sempre foi reconhecido; seu desempenho quase 
nunCa foi suficiente. Porém sUa ação, longe de ter sido i
núlil.__(Qi., _é .. e: co_ntin!J.ará a ser necessâria. 

Os seus fundadores estavam certos! 
Senhor Presidente, 
Em nome do Brasil, saúdo Vossa Excelência por sua 

expressiva eleição para a Presidência da Quadragésima 
Sessão da Assembléia Geral das Nações Unidas. 
Congratulo-me com os representantes dos Estados
membros aqui reunidos, que comemoram quatro déca
das na vida ativa desta egrégia Organização~ Dirijo meus 
sinceros cumprimentos- ao Senhor Secretãrio-Geral, Em
baixador J avier Péres de Cuéllar, de cujo talento e expe
riência "diplomática nós os latino-americanos tanto nos 
orgulhamos. 

Senhor Presidente, 
E il<!_t_l_l~ __ qÜe mirlhã- PriiTieii-a abordagem seja a A

mérica Latiria. AmériCa Latina _cujo esforço extraordi
nário de criar uma ordem democrática é o mais sur
preendente e comovedor fato político ocorrido nestes a
nos. e _que passa indiferente aos olhos descuidados do 
centro do poder mundial. Poucos examinam o amadure
cimento institucional da regiãO", o drama e a conquista. 
Sem ajuda e envolvimentos, temperados apenas com a 
força de convicções, enfrentamos a ameaça da tentação 
totalitária e a ganânCia deis que só vêem com os olhos da 
exploração. Saímos síncroniz3dos, num movimento soli
dário, para a noração de_ instituições livres. Optamos, 
como ·um todo, em caráter irreversível, pelo trinômío: 
sociedade aberta, ins~ituições li_vres, economia dinâmica. 
E com basé nessa trípliCe definiçã_o democrática que e
xercitaremos o diálogo, procuraremos ser a ponte entre o 
Oriente e o Ocidente, o Norte e o Sul, velhas e novas cul
turas. regimes e ideologias. 

Gandhi, o Mahatma, disse que a verdade missão do 
hOme-m da lei é lançar uma ponte sobre o abismo que se-
pafa os adVersiriOS. A ONU é a lei; nós somos homens 
dessa lei. 

Há ventos novos em nosSO Continente, que revigoram 
a nossa tradição democrática, refletida em c.ompromis
sos que ante_cedem_:~.c~~açª~ da ONU. 

Assim é que somos paladinos do princípio da autode
terminação dos povos e do dever de não-intervenção, da 
solução pacífica de_ controxérsias, da distensão nas re
lações Leste-Oeste, refrat:irios ao antagonismo agudo da 
política de blocos, defensores do primado da negociaçãô 
sobre as perigosas demonstrações de força. 

Com espfritO democrátiCo Iriilitamos, hâ tantos anos, 
pelo desarmamento, e recusamos, por precãria, violenta 
e iri-_acíõnal. a idéia de qma paz sustentada pelo e
quilíbrio dos arsenais atômicos. 

O BraSil acredita que não há tergiversação possível 
face a esses ideais, nem qualquer concessão que admita 
sua suspensão, em qualquer nível, em nome do que quer 
que seja! 

E é também por fidelidade ao credo universalista da 
democracia que somos anti-racistas. Profunda, entra
nhada e intninsigeiltemen.te anti-racistas. 

ú Brasil, SenhoreS, ê um grande país mestiço que se or
gulha de sua identidade. Várias das mais altas expressões 
criadoras da nossa cultura provieram da mescla racial, 
da mútua fertilização das etnias. A maior e mais comple~ 
ta sensibilidade literária que produzimos até hoje- Ma
chado de Assis - era um mestiço. Como mestiços fo
ram, nas artes plásticas, o grande escultor barro-co, o A
leijãdinho, e, na música, o universal Vila~ Lobos. Recor~ 
do o quanto o Brasil deve, na sua cultura popular, ao gê
nio __ negro e ao espírito amerfndio. 

No Brasil, a discriminaçãO rãcíal não é só ilegítima
é ilegal, é crime previsto nas leis penais. Por isso nos re-~ 
pugna a recrudescência do connito racial ditado pela in
tolerância racista, ou a R~rsistência de configurações co
loniais. Reitero soleftemente nossa total condenação do 
ap~rtheid e nosso apoio sem reservas à emancipação ime
diata da Namíbia, s~b a égide das Nações Unidas. 
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Não concebemos que a ONU comemore sua idade da 
razão sem uma ofensiva em regra contra os resíduos do 
racismo na Terra. 

Como Presidente do meu-paíS, reriõvei hã poucas se
manas a proibição de exportar petróleo e derivados, ar
mas e munições, licenças e patentes para a África do Sul, 
bem como suspendi as atividades de intercâmbio cultu
ral. artlstico ou desportivo com o Governo de Pretória. 

O raciscmo é contra a humanidade e contra o futuro. 
O racismo, um colonialismo diferente, amOral e per

vers·o, não pode manchar a página de ouro da descoloni
zação. 

Mais do que as hecatombes dos conflitos mundiais; 
mais do que o confronto estéril da Guerra Fria, a desco
lonização ficará como a grande contribuição do século 
XX à História da Humanidade. 

O êxito da descolonização-foi fruto de uma vo_ntade 
internacional. Esse caminho, a busca de soluções consen
suais, há de permitir superar a frustação que hoje senti
mos diante dos desafios da corrida armamentista, da 
multiplicação de tensões e conflitos. 

Senho-r Presidente, 
Os direitos humanos adquirem uma dimensão funda

mental, estreitamente ligada à própria prática da convi
vência e do pluralismo. 

O mundo que os idealizadores dà Liga das Nações não 
puderam ver nascer, e cuja edificação ainda esperamos, é 
um mundo de respeito aos direitos da pessoa humana, 
que as Nações Unidas procuram promover através dos 
Pactos Internacionais de Direitos Humanos. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos é, sem 
dúvida, o mais importante dol:umento· firmado pelo ho
mem na Históriã--conlemporãnea. E ela nasceu no berço 
das Nações Unidas. 

Com orgulho e confiança, trago a esta Assemhléía a 
decisào de aderir aos Pactos Internacionais das Nações 
Unidas sobre Direitos Civis e Políticos, à ConverfÇ"ãO 
contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, 
Desumanos ou Degradantes, e sobre Direitos Econômi
cos, Sociais e Culturais. Como essas decisões, o povo 
brasileiro dá um passo na afirmação democrâtica do seu 
Estado e reitera, perante si mesmo e perante toda a Co
munidade internacional, o cOmpromisso solene com os 
princípios da Carta da ONU e com a promoção da digni
dade humana. 

Nessa tarefa, destaco a promoção dos direitos -da mu
lher, que no Brasil acaba de ganhar impulso c-om a 
criação do Conselho Nacional de Defesa dos Direitos da 
Mulher, A decisiva partii:ipição da mulher na transfor
mação por que passa a sociedade brasileira articula-se, 
ei}l nível mundial, com o extraordinário- movimento de 
afirmação feminina;· ·cujo "iriij:i:lclO- Vem renovando em 
profundidade as relacões humanas deste fim de século. 

Estamos numa encruzilhada das muitas que marcaram 
estes 40 anos de existência da ONU. Os povos percebem 
que as concessões feitas às realidades do poder são uma 
avenida de uma só mão. Apenas a vontade conjunta da 
maioria pode recompor, numa atitude nova, o panorama 
emoliente criado pela confrontação e pelos mecanismos 
do poder. 

Senhor Presidente, Senhores Delegados, 
"Nem tudo é Este óu Oeste nas Nações Unidas. O 

mundo possui outros pontos cardeais", dizia hã 22 anos, 
o Embaixador Araíijo Castro, representa~te do Brasil 
nesta Assembléia Geral. O Brasil reconhece nas relaçõeS 
internacíóõaiS- m-uitos~ aspectoS ·fiegatívos rria-s J)i'Oriilfii 
perceber o mundo de uma perspectiva rica e·multifaceta
da. 

Exploremos este tempo para a cooperação e a ciência; 
nele. as naturais dife-renças não são empecilho para a 
convivência. Os espaços celestes sempre foram a imageni 
mais pura da paz. Preservemos os infinitos céus como 
fronteirã que as armas não -devem víolar. 

Os brasileiros acreditam em valores como o respeito à 
individualidade de cada país .e a responsabilidade soli
dâria perante os impasses e dilemas deste fim de século. 

Vemos com aflição que iníimeros conflitos afetam paí.:.
ses em desenvolvimento, paralisando esforços de pro
gress_o. Esses conflitos agravam as diffceis condiçõc;s 
criadas pela persistência de uma ordem internacional in
justa e c_olocam mais distante o ideal de paz e segurança. 
A transferência, para o cellâtio de muitos desses confli-
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tos. de temas do choque Leste/Oeste agfega um elemen
to poderoso de dilaceração e mascara suas verdadeiras 
causas. 

Temos exemplos à ríossa volta. 
O Brasil junta-se aos demais países latino-americanos 

para proclamar a necessidade urgente de uma solução 
política~ duradoura e estável, para os embates que ras
gam a América Central. 

Por essa razão, devota o Brasil todo o seu apoio à ini
ciativa de Contadora, que traduz o sentimento da A
mérica Latina na b:usca de uma sol~_ç_ão que _preserve.a 
paz e o entendimento no Continente e corresponda à 
vontade dos povos centro-americanos. 

Meu GoVerno juntou-se a três pafses irmãos na 
criação do Grupo de Apoio a Contadora, para traduzir 
em providências concretas o amplo respaldo que aquela 
iniciativa vem recebendo. 

O caráter político e profundamente ético de Contado
ra é a resposta latiÔ.o-americana às teses da confron
tação: é um amparo ao diálogo onde existe radicali
zação: é um convite à negociação onde existe â ·ameaça 
do uso de forÇa: e -é umã. ·vigorosa defesa da autodetermi
nação e da não-ingerência contra as tentativas de inter
nacionalização do connito. 

O Brasil sente-se ligado por laços de grande amizade a 
todos os povos do Oriente Médio. A sociedade brasileira 
consterna-se com o clima desolador do Líbam::re reco
nhece o dir_eito_de_todos os povos do Oriente Médio, in
clusve Israel, de viver em paz, dentro de fronteiras inter
nacionalmente reconhecidas, Deseja ver concretizada a 
criaçãO de um Estado nacional palestino, aspiração deste 
sofrido e grande povo, a evacuaçã:O dos territórios ár:ibes 
OCUP:ãdos e o ãciltamento das Resoluções das Nações U
nidas sobre a região. 

Ligado ao Irã e ao Iraque por laços de amizade e co_o
peração crescentes, o Brasil exorta esses dois países a en
caminharem suas divergências pela via pacífica e nego
ciada. 

Preocupam-nos o Afeganistão e o Campuchéia. Não 
haverá fim para a violência neSses países enquanto per
sistir a presença de tropas estrangeiras e não forem reco
nhecidos expressamente os direitos de _seus povos à livre 
man_ife:~tac_ão de sua vontade, 

E nosso dever ainda exigir visão e postura construtivas 
sobre a questão das Malvinas_L Desde 1833 o Brasil apóia 
a justa reivindicação argentina da soberania sobre as I
lhas Malvinas, encarecendo uma solução negociada 
como única forma de resolver o problema. 

O Brasil farâ todos os esforços que estiverem a seu al
cance para preservar o Atlântico Sul como área de paz, 
afastada da corrida armamentista, da presença de armas 
nucleares e de qualquer forma de confronto oriunda de 
outras regiões. 

Flrincbmenie--emp"enhidO no eSforçO- de proscrever as 
armas nucleares do Continente, o Brasíl assinOu e ratifi
cou o Tratado de Tlatelolco, cujo objetivo pioneiro foi 
transformar a América Latiria nil primeira zona d-esnii~ 
clearizada em território habitado pelo homem. A desnu
clearização da América Latina deve ser o primeiro passo 
de_ um novo impulso para deter a acumulação vertical e 
horizontal das armas nucleares, liberando-se o milhão e 
meio de dólares desperdiçados cada minuto pela corrida 
armamentista para o combate à fome, à doença; à igno-
rância e à misêrii. - - --

A rilãfãRma armarilentista é 'uma Síndrome do mal que 
ameaça a lucidez, um hiato negro da consciência huma
na_ 

Vivemos uma nova Revolução Científica qu6, a cada 
momento, transforma o mundo sob nossos olhos.' Domi
nar 05> avanços que ~e sucedem-veriiginosarilerite-llos se
tores de pon-ta da ciência e da- tecnologiã P:'RSSou a ser 
questão vital de sobrevivência. No plano de trabalho a 
que a ONU deve dedicar seus próximos-anOs, temos de 
inserir uma: estratégia para que o mundo não se fragmen
te em blocos tecnológicos fechados, mas ·coloque o co
nhecimento técnico e científicO a serviÇõ -das neceSSida
des básicas de todos os homens. 

Si:nhor Presidente, 
Estes são os problemas visíveis. Mas hã um outro, 

maior_, ~que permeia as relações internacionais e que insí
diosamente ameaça a todos, pobres e rfcos.- Õs pobres, 
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pela desestabilização; os ricos, pela insegurança; e todos 
pelo desmoronamento, se a nossa postura for de imobili-
dade. _ 

Desejo falar do problema econômico, que concentra 
sua virulência no Terceiro Mundo, em particular na A
mérica Latina. 

Esmagados sob o peso de enorme dívida externa, vi
vem os países da região uril quadro de graves dificulda· 
des. cujas repercussões internas se traduzem em recessão, 
desemprego, inflação, aumento da misêria e violência.. 
Apanhados por uma conjugação viciosa de fatores eco· 
nômicos ---.: alta dos juros internacionais, queda dos 
preços dos produtos primários e seletividade de merca
dos nos países desenvolvidos - enfrentamos uma crise 
só comparável à que atingiu as economias de mercado 
no início dós ã.nos trinta. 

A carga da dívida_ externa impõe uma política econô
míca voltada para obtenção de saldos comerciais desti
nados ao pagamento dos juros. Os organismos interna
cionais proprõem políticas de ajustamentos inadequa
dos. Essa rota conduz à recessão, ao desemprego e- à re
núncia da capacidade de crescer. Essa -política debilita as 
lideranças civis, torna ex-plosiva a crise social, ameaça as 
instituições, compromete a ordem e, conseqUentemente, 
é uma ameaça às estruturas democráticas. Para aumen
tar nossas dificuldades, os mercados dos países desenvol
_vjdo_s fecham-se _às _nº~HI.S exportações. Multiplicam-se 
as barreiras protecionistas e somos injustâmenie acu·sa
dos de práticas desleais de comércio. 

Confunde-se mesmo o protecio-nismo com que-se pro
cura cercar setores obsoletos dos pafses desenvolvidos 
com o legítimo direito dos países em desenvolvimento de 
criarem condições propícias e transitórias para a insta
lação de indústrias nascentes que absorvam tecnologias 
moderna~ indispensáveis à sustentação do nosso cresci
mento, exercendo, assim, a nossa soberania e indepen
dência. 

E o paradoxo é que todo nosso esfor-ço se faz, justa
mente, para transferir divisas para os mesmos centros 
que nos atacam e discriminam. Vivemos assim entre a a
meaça do protecionismo e o fantasma da inadimplência. 

Fazemos um esforço extraordinário para compelir. 
Nossas empresas exportam com_escassos lucros e nossa 
mão-de-obra rece_be baixa remuneração. É triste _confes
sar que o nosso salário mínimo é de SQ dólares mensais. 

Para completar o quadro de nossas dificuldades, te
mos a obrigação de manter uma balança comercial supe· 
ravitária para pagar, em quatro anos, juros de cerca de 
50 bilhões de dólares. 

Esta é a situação de um país que tem potencialidades, 
uma pauta diversificada de exportações que vai de pro
dutos primários a derivados de petróleo, produtos indus
trializados, máquinas e até aviões. Podemos avaliar o 
impacto destes fatores em outros países sem as nossas 
condições. 

Nossa tradição é cumprir os compromissos externoS. 
Mas temos o dever de alertar o mundo de que o quadro 
existente tem que ser reestudado. Necessita de outro or
denamento. Porque· é injusto. Estudo o que leva o germe 
da irijus-tiÇa, -do absurdo, não sobrevive. 

O Brasil não deseja fazer da dívida uma questão ideo
lógica, não deseja que ela se transforme num tema de 
confrontação Norte/Sul, LestefOeste. O Brasil é um 
país de arraigados ideais cristãos e ocidentais. Nós acre
ditamos que em qualquer lugar do mundo_em que a li
ber!=Iade _4e iniciativa entrou em colapso, a liberdade de
sapãreceu_:-Acff:dita-mos no poder criatiVo da economia 
de mercado, através da competição. A ·_m, não nos mo
ve, ao _denunciar esta ordem, qualquer motivação políti
ca. Desejamos única e exclusivamente defender os nossos 
mais sagrados interesses._ E_ esse dever nós o cumprire
mos. exortando a comunidade internacional a procurar 
conosco a solução. E essa solução não pode ser exclusi
vamente a das leis de mercado. 

-s.enhor Presidente, 
Ao final da Segunda Guerra Mundial, as potências vi~ -

toriosas tiveram a compreensão de que era essencial à 
paz a criação de um reordenamento internacional disci
plinado, que regulasse as relações econômicas e financei
ras entre as nações. 
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Fundamental para a instituição dessa ordem econômi
ca foi a percepção de que a reconstrução da -Europa era 
indispensável para a estabilidade e para a própria segu
rança internacional. O êxito _do programa de recons
trução da Europa demonstra a capacidade de realização 
dos projetas de cooperação entre as nações, quando con
cebidos com uma visão ampla de reciprocidade dos inte
resses e uma _consciência clara da liga cão entre os proble
mas políticos e os económicos. 

Vivemos hoje uma situaÇão que reclama, novamente, 
visão criativa e renovadora. Os pilares da ordem vigente 
encontram-se desgastados e obsoletos~ ~ necessái"io Que 
se discutam medidas concretas para adequar a ordem e
conómica internaciánal às realidades de hoje. 

Depois da prosperidade, quando veio a recessão, pas
sou a reinar mais a selva predatória de Hobbes do que a 
fecunda anarquia harmoniosa de Adam Smith. 

O endividamento da América Latina não é maiS um 
problema de caráter regional, tal o seu impacto na esta
bilidade dos mecanismos finariceiiOs do mundo ociden
tal. A consciência desse problema levou à formação do 
Consenso de Cartagena, manifestação solidária dos paí
ses latino-americanos mais afetados pelo problema da 
dívida externa, em bus-ca de uma solução pela via -do 
diálogo e do entendimento. 

E imperioso, do ponto de vista latino-americano-, que 
a crise do endividamento seja negociada em sua dimen
são polítiCa. Agora, como há quarenta anos, é preciso 
que os GOvernos dos países credores conscientizem-se da 
ocorrência de uma situação excepcional, cuja solução 
transcende a simples ação das forças económicas. 

Ao conc\amar os líderes das nações industrializadas a 
uma ação política concentrada para solucionàr o proble
ma dos débitos externos, faço-o com a serenidade de um 
país que não tem medido esforços para cumprir com- ri
gor seus compromissos internacionais. -

Temos feito um esforço gigantescO.- Miis, inCsmo a 
persistir nOssa trajetória atual -de crescimento, somente 
em 1990 teremos recuperado-a renda per caplta que já 
havíamos alcançado em 1980.-

Nosso povo chegou ao limite do suportável. E im
possível solicitãi sacrifícios adicíoilais de uma popUlação 
depauperada como a nossa. Ao contrário, temos que ga
rantir aos bnisileiroS que as oportunidad-es de einprego 
estarão aumentando nos prõximOs- anos. 

Nossa vulnerabilidade à elevaç~o das taxas df:: juros 
interriacionais é tão alta que tOdó~O resultad_o acuÕlulado 
vai desmoronar se taxas escorchantes voltarem a ser pra
ticadas. 

Maiores serão as dificUldades para formarmos uma 
sociedade liberal e pluralista se não mantivermOs e am
pliarmos nossos conta tos com o exterlor. A crise da dívi
da externa, no entanto, vem forçando nossa economia a 
um processo de isolamento e de autarquia, a traduzir-se 
em possibilídades mínimas de importação e em ligações 
débeis e insatisfatórias com o mercado financeiro- inter
nacional. Não desejamos o isolamento e a autarquia, te
mos o direlto de esperar de nossos parceiros internacio
nais formas equitativas e justas áe- cooperação, que acei
tem democraticamente uma partilha concreta de respon
sabilidade. Não podemos ficar apenas na retórica do a
justamento da economia, supondo que o sacrificio é tUdo 
que deve fazer um devedor do Terceiro Mundo para e
quacionar suas contas externas. ESta visãó êstreita es
quece: estarmos tratando de populações que têm direito a 
um padrão sério de sobrevivêncía e de países com legíti
mas aspirações nacionais. Ou co-nScientizamo-nos de que 
a solução da dívida externa é uma tarefa conjunta de cre
dores e devedores, ou arriscamo-nos a atear fogo no bar
ril de pólvora que ameaça o Continente. 

Esse quadro jUstifica o caldeirão social da Alnêrica 
Latina, indefesa diante das seduções messiânicas edema
gógicas, do _canto das ideOlogiaS tõl.!ilitârias e presa a 
uma injusta situação, fruto de erros acumulados no pas
sado. 

E um milagre que o clarão que ilumina a America La
tina, neste instante, seja o facho da liberdade e da demo-:.
cracia e não o da cOilVuisão. 

A posição do Brasil estâ tomada. A dívida não nos 
leva à dúvida. Optamos por crescer sem recessão, sem 
nos submetermos a ajustamentos que sfgnífiquem renún
cia ao desenvolvimento 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O Brasil nã-o Pa,Sará a dívida externa nem cOin a reces
são, nem com o desemprego, nem com a fome. Te-mos 
conscíêncía de que, a pagar essa conta, com estes __ altos 
custos soc:iaiSc e econômicos, teríanios em seguida de ab
dicar da Hberdade, porque débitO pago com miséria é
conta paga com a democracia. 

Assim, desejo afiTmar- com ioda a seriedade firmeza: 
não há solução fora de uma reformulação profunda das 
estruturas económicas internacionais_. 

Por último, Senhor Presidente, devo falar da paz, o i
deal maior do homem. 

Mas, o que é a paz? 
Será somente a ausência da guerra, da guerra entre as 

nações, _da guerra entre os homen_s? Ou a paz é algo mais 
transcendental que significa a libertação do homem de 
todas as formas de violência, de todos os seus conflitos? 

Acredito que deva ser um estado de espfrito interior 
-p-rojetado pelo homem como uma condutã para tOdãS as 
nações, Mas realisticamente sabemos que passarão mui
tas gerações, antes dessa viagem chegar a esse porto. 

E diferente a realidade que nos sustenta. A matéria de 
nosso trabalho é a dura paisagem de nosso tempo: a pai
sagem da violência, dos egoísmos, da retaliação, da de
pendência, do atraso, da servidão, da guerra nuclear, das 
doenças; da fome, do desnível cultural, dos atentados e
cológicos, da poluição, do terrorismo. da ganância, da 
exploração. 

A paz de hoje ainda não é paz, é a dissimulação da 
guerra. O primeiro camiriho da paz ê a liberdade. E a or
ganização política da liberdade é a democracia. Os povOs 
livres não se guerreiam; não haverá guerra entre povos 
democráticos que decidem do seu próprio destino sem a 
submissão a autoritariSmos pessoãis e a_fãitaiiSrlu)s icteõ-
\ógi;Qs. __ - -

Guerra e democracia, guerra .e liberdade são termos 
incompatíveis. __ Clausewitz assinalou que só existiria 
guerra quando existissem estados soberanos. Da mesma 
forma, podemos afirmar que prevalecem as soluções 

- pacíficas e consensuais quando existem -mlções liVres e 
democraticamente desenvolvidas, instituições permanen
tes, po\ier~ funcjcm,ando, povo decidindo. Assim, a me
lhor maneira da ONU trabalttar pela paz é trabalhar 
pela democracia. Nós do Brasil temos esse exemplo. Saí
mos do c_9nflito peJª democracia. No dia_em que O povo 
sentiu que ele decidia, não decidiu pela violência. Deci
diu pelo diálogo, pela negociação. 

Estamos chegando ao fim do séculõ. A tarefa- das 
Nações Unidas tem sido a de administrar conflitos cir
cunstancíais. E hora oe-reagirmos com viSor a e-Sse papel 
residual, restituindo à Organização as prerrogativas e di
reitos que decorrem da responsabilidade solidária de to
dos os povos em matéria de paz e segurança. A priorida
de da quinta década de vida da ONU deve ser um pro
grama de revitalização com os seguintes objetivos: 

-contribuir para superar as tensões da renovada con
frontação bipolar entre os dois blocos de Poder; 

-criar uma nova ordem econôrriica inspirada no de
senvolvimento e na justiça social; 

-explorar todo o potencial de negociação da Organi
zação para encaminhar soluções aos conflitos regionais 
que se multiplicam no Terceiro Mundo; 
~ recuperar uma função central nas negociações para · 

a redução, controle e eliminação de armamentos, com 
ênfase nos de maior poder destrutivo. 

Mas a liberdade não se esgota no exercício de um bem 
político. No bem-estar de cada um de nós estâ embutida 
umã grande dívida social, uma dívida moral com todas 
a-s- populações pobres do mundo inteiro que participa-m 
do gênero humano a quem chamamos de irmãos, mas 
que--tratamos conio se tlão o fossem. 

O se~ítdo 3á libér~aQe, J!ara o homem contemporâ
neo, não é_s_omentea=aúSêrlC:i_a de Co~ção oUde-intt!rfe_~ 
rência. E a-persPectiva deUinaVfda renz-:-- parRSi e para 
os seus. Daí a concepção de liberdade que se preocupa 
concretamente com as condições reais da vida livre e se 
esm-era em promover a mais a-mPTi igu3.Idáde de oportu
nidaQçS •. 0.-hmu'm moderno é alguém que vivencia no 
presente o sonho de Jefferson: a procura, pessoal e cole
tiva. da felicidade. 

A equalização de oportunidades é o alimento da liber
dade social, para que o mercado sirva aos homens em 
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vez de o-s hOmenS serem servos do mercado. Sem diversi
dade de valores e múltiplas formas de vida não viceja a 
liberdade, que seestiola no privilégio e se afoga na opres
são. 

Senhor Presidente, 
Churchill e Roosevelt, em Hyde Park, pouco antes da 

criação da ONU, tiveram um diâlogo. Perguntou Roose
velt como a paz poderia ser assegurada. Respondeu 
Churchill: 

-Com a aliança anglo-americana. 
Ponderou Roosevelt: 
-Não. E com a melhoria das condições de vida em 

todo o mundo. 
P~ua q-ue haja paz, repitÓ, tem de haver democracia e 

Ilberdade. Liberdade contra a fome. 
O mundo não pode ter paz enquanto existir uma boca 

faminta em qualquer lugar da Terra, uma criança mor
rendo sem leite, um ser humano agonizando pela falta de 
pão. O século que virá serâ o século da socialização dos 

_alimentos. A imagem da Má ter Dolorosa dos desertos aM 
fricaT!Os nos humilha. OS alimentos- não podem conti
nuar sendo apenas mercadorias especulativas das bolsas. 
A ciênc~~ ~ a têcni~a estão a_í, através da engenha~a_ge
nética, anUnciando uma nova era de abundância. A hu
manidade, que foi capaz de romper as barreiras da Teri-a 
e partir para as estrelas longfnquas, não pode ser incapaz 
de extirpar a fome. O que se necessita C de uma vontade 
mundial, é de uma decisão sem vetos. E 'urgente um pla
no de paz pela extinção da fome. 

O Brasil, que vive o paradoxo ·de ser grande produtor 
de alimentos, enquanto luta para eliminar de seu terri
tório os bolsões de fome, está disposto a participar com 
entusiasmo de um esforço de mobilização da c-omunida
de internacional para eliriiinar esse flagelo antes do fim 
do século. Este desafio poderá ser a oportunidade para 
que a ONU e suas: agências superem o descrédito do 
multilateralismo, demonstrando sua eficácia e validade. 

Para isso, o homem tem que ter uma visão humanista 
da política, s_enão ele só çnxer8:arâ e só semeará mísseis e 
ogivas nucleares. 

A conquista dos mares deu ao homem o humanismo 
renascentista. 

A conquista do cosmo amplia nossa vista para uma 
solidão infinita. O mundo ficou maior e menor. Temos 
de ser solidários nesta viagem em que todos os homens 
estão condenados à grande sedução da vida. O novo hu
manismo deve estar centrado na solidariedade e na paz. 
A paz só existe com a liberdade; a liberdade, com a de
n:tocracia; e a democracia, quando olharmos pelos segre
gados, pelos famintos, pelos desempregados. QUando a
marmos, nas nações pobres, as regiões mais pobres; nas 
nações ricas, os homens pobres; nas nações mais pobres, 
os mais pobres homens. 

Hã quarenta anos trabalhávamos sobre os escombros 
claros de uma guerra; hoje devemos trabalhar para evitar 
os escombros da guerra anônima que é a fome. 

A miséria é negaÇão Oa Vidi. 
. Esta a grande missão do homem: transformar a vida, 
transformando Q. mundo. Estamos avistando o_ século 
XXI. 

_Olhemos os nÓvos_tempos com olhos de amor à natu
reza, com olhos de caçadores de sonhos. 

Tenhamos a coragem de proclamar: liberdade e paz 
são o fim da miséria, da fome. 

- - Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira) - Item 
2: 

Discussão, em turno único, do Proj~o de Lei da 
Câmara n~'39, de 1985 (n114.307f84, na Casa de ori
gem), que denomina .. Presidente Juscelino Kubits
chek" a Escola Agrotécnica Federal de Bento 
Gonçalves, no Rio Grande do Sul, te"ndo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 787, de 1985, 
da Comissão: 

- de Educação e Cultura. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
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Os Srs. Senadores que aprovam o projeto" queiram 
permanecer sentados. _(Pªusa.) 

Aprovado. 
O projeto vai à sarção. 

E o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA 
N• 39, de 1985 
(N~' 4.307 (84, na Casa de origem) 

Denomina '"Presidente Juscelino Kubitschek" a 
Escola Agropecuária Federal de Bento GOriÇalves, no 
Rio Grande do Sul. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 111 Passa a denominar~se "Presidente Juscelino 

Kubitschek" a atual Escola Agrotécnica Federal de Ben
to Gonçalves, no Esrado do Rio Grande do Sul. 

Art. 2Y Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 31' Revogam-se as disposições em cõntrário-. 

O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira) -Item 
3: 

Discussã-o, "em turno -Unk-ó. do ProjetO de Lei da 
Câmara n'197, de 1985 (n" 1.698/83, na Casa de ori~ 
gem), que dispõe sobre a validação dos Clli'soS-SU~ 
periores Não-Reconhecidos, tendo 

PARECERES FAVORAVEIS, sob nos 783 e 
784, de 1985, das ComissõeS: 

- de Constituição e Justiça; e 
- de Educação e Cultura. 

Em discussão_ (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus~ 

são. 
Em votação. 
GS Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à sai'çãO~ 

E o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 97, de 1985 

(N"' 1.698/83. na Casa de origem) 

Dispõe sobre a validação dos cursos superiores 
não-reconhecidos. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 Fica restabelecido por 180 (cento i oitenta) 
dias, a contar da publicação desta lei, o prazo para aten
dimento das providênciaS coiitidas nos Decretos-leis n"'s 
5.545, de 4 dejUilho de 1943,6.273, de 14 de fevereiro de 
1944, 6.896, de 23 de setembro de 1944, 7.401, de 20 de 
março de 1945, e na Lei n"' 609, de 13 dejane"iTo de 1949, 
todos relacionados com a regularização da vida escolar 
dos alunos que fieqUf:nt:irilm curSos s_uperiOres -não-
reconhecidos até 31 de dezembro de 1946. - ---

Art. _ 211 Fica criada, na SeC-retaria da Educação Su
perior-do Ministério da Educação_., uma comiSsãO-ae~3 
(três) membros para, no prazo de 180 (cento e Oitenta) 
dias, contados da publicação desta lei, propor solução 
para todos os casos pendentes de alunos ou diplomados 
pelas escolas livres ou não~reconhecidas até 31 de de
zembro de 1946. 

Parágrafo único. Os alunos que concluíram cursos 
superiores de ensino livre ou não-reconhecidos, port3.do
res de certidão de histórico escolar expedida pela Junta 
Especial de Ensino Livre, instituída pela Lei n9 609, de 13 
de janeiro de 1949, e ainda aqueles que tenham obtido; 
de 31 de dezembro de 1942 a 31 de dezembro de 1981, 
suas inscrições nas íriStftuições próprias de registro-·aãS
profissões liberais, -teiãO, em decorrência desta lei, reVali
dados seus diplomas e certidões, que serão considerados 
válidos de pleno direito para ó ex:ercrcio profissiorial df: 
nível superior, independentemente de qualquer outra e-

. xi,gência curricular ou escolar. 

---- -----------

DIÁRIO DO CONGRESSO NACJONAL_(Seção II) 

Art. 3"' O" Poder ExecUtivO regulamentará esta lei no 
prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua publi
_caç~Q. 

~ArL 49, ~sta ti(efl~ra ein --;igor nada!_a~_de sua publi
cação. 

Art. 5"' Revogam~se as disposições -em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira) -Item 4 

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso
lução n9 112, de 1985 (apresentado pela Comissão 
de Economia como conclusão de seu Parecer n9791, 
de 1985), que aUtoriza a Prefeitura MuniCipal de A
parecida do Taboado (MS), a elevar em Cr$ 
151.058.702 _(cento -e cinqUenta _e _um mJl_hões, cin
qüenta e oito mil, setecentos e dois cruzeiros), o 
montante de sua dívida consolidada tendo 

PARECERES, sob n~s 792 e 793, de 1985, das 
Co-missões: 

~-·-··------=-~de __ Constitl!!_~o _e_lliS:tiç_ft:! pela constitucionali
dade e juridicidade; e 

-de Municípios, favorável. 

Em discussão o projeto. __ (Pausa.) 
Não havendo quem queira discutir, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Senhores Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Está ap_rovado. 

O Sr. Benedito FerrePra- Sr. Presidente, peço verifi
-:ação de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira)- Sendo 
-evidente a falta de quorum, a Presidência SuSpetiderâ a 
-sessão p-or 10 minutos, fazendo acionar as camp-ainhas, a 

-- fim de convocar os Srs. Senadores ao Plenário. 
-- E.Stã sllspi!nsa-a sessão:-- · --

(A sessão é suspensa às 15 horas e 55_ minutos e 
re(lherta às 15 horas~ 56_ minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira) - Está 
reaberta a sessão. 

O Sr. Benedito Ferreira- Sr. Presidente, atendendo a 
ponderação do nobre Líder Hélio GueirOs, retirO o pedi
do de verificação de _v_otação. 

O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira)- Reti
rad_o o pedido de verificação de votação solicitado pelo 
nobre Senador Benedito Ferreira, a matéria aproVada 
vai à ConiiSsão de Redação. 

E_o_seguinte_ o projeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 112, de 1985 _ 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Aparecida do 
Taboado (MS), a elevarem Cr$151.058.702 (cento e 
cinqüenta e um milh~, cinqUenta e oito mil, setecen
tos e dois cruzeiros), o montante de sua dfvlda conso
lidada interna. 

-Ó- SenadO Federal reiOtVe: 
Art. 19 E a Prefeitura Municipal de Aparecida _do_ 

Taboado, Mato Grosso do Sul, nos termos do_art. 211 da 
Resolução n9 93, de li de outubro de 1976, do Senado 
Feder_ª!, ayt_oriz_;IQ.a a .çlevar o_ ll}O_ntante de _sua ~ívida 
consolidada interna em Cr$.--t5l.058.702 -(c_eO.tõ- e cill
-qüeilta e \lm milhões, cinqUenta e_óito mil; setecentos_e 
dois cruzeiros), correspondente a 11.396,64 ORTN de 
CrS 13.254,67, vigente em julho/84, a fim de que possa 
c·o-ntni.f:irUtifa O(Yeraçãó de crêdito de igual valor junto à 
Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social___:, FAS, 

--destinado à implantação de gúiaS e sarjetaS, no -Municl
pio. obedecidas as condições admitidas pelo Banco Cen
tral do _Brasil no respectivo _processo. 

Art.--2~> -Estã resolução entra em vigor ria. data de sua 
publicação . 

Outubro de~~~' 

O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira) - ~tem 
5: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso-
~~ lução n9 111, de 1985 (apresentado pela Comissão 

de Economia como conclusão de seu Parecer nY 788, 
de 1985), qua autoriza a Prefeitura Municipal de 
Muniz Freire (ES) a elevar em Cr$ 30.769.788 (trin
ta milhões, setecentos e sessenta e nove_ mil, setecen
tos e oitenta e oito cruzeiros) o montante de sua 
díyida consolidadada, tendo 

PARECERES, sob n"'s 789 e 790, de 1985, das 
Comissões: -

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dáde e juridicidade; e 

:-:---- de Municípios, favorável. 

Discussão do projeto_. _(Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. (Pausa.) 
Os Senhores Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado, o projeto irâ à Comissão de Redação;-

E o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
n• 111, de 1985 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Moniz Freire 
(ES) a elevar em- crs-.30~769.788 (trintã- milhões, se
tecentos e sessenta e nove mil, setecentos e oitenta e 
oito cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada 
iiifl!rõã.-

O Senado Federal resolve: 

Art. -~.., E a _prefeitura Municipal de_ Muniz Freire, 
Estado do Espírito ·sarliO,-Oo-s termos do art. 2"' da Reso
lução n~" 93, de onze de outubro de mil novecentos ~se-
tenta e seis, êl.ô ·senadci Federaf, autorizada a elevar o 
montante de _su;I dívida consolidada interna em Cr$ 
30.769.788 (trinta milhões, setecentos e sessenta e nove 
mil, setece_nt_os e oitenta e ~ito cruzeiros) correspondente 
a 2.321.43, ORTN de CrS 13.254,67 vigenteemjulho/84, 
a fim de que possa contratar uma operação de crédito de 
igual valor, junto à Caíxa Econômica Federal, esta na 
qua1~dade _de gestora do Fundo de Apoio a~ Desenvolvi
mento SoCl"a.l - F AS, destinado à aquisíção de cami
nhão basculante, obedecidas as condições admitidas pelo 
Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

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

O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira) - Item 
6: 

Discussão_, em turno único, do Projeto de Reso
lução n~ l 14, de 1985 (apresentado pela CQmissã.o 
de Economia como conclusão de seu Parecer n~'797, 
de 1985), -que autor-iza a Prefeitura Municipal de 
Rondonópolis (MT), a elevar em Cr$ 7.518.456.912 
(sete bilhões, quinhentos e_dezoito milhões, quatro
centos e cinqUenta e seis mil, novecentos e doze cru
zeiros), o montante de sua dívida consolidada, ten
do 

PARECERES, sob n9s 798 e 799, das_Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionali

dade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorãvel. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra encerro a discus

são. 
Em votação. (Pausa.) 
Os Senhores Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado, o projeto i'râ à ComiSSãO de Redação. 
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E o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLuÇÃO 
(N• 114, de 1985 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Rondon6polis 
(MT) a elevar em Cr$ 7.518.456.912 (sete bilhões, 
quinhentos e dezoito milhões, quatrocentos e cinqUen~ 
ta e seis mil, novecentos e doze cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 

Art. I~' t-a Prefeitura MunlcfPaidf:-IIo.rldODóPolis, 
Estado de Mato Grosso, nos termos do art,_2'i' da Reso
lução n'i' 93, de onze de outubro de mil novecentos e se
tenta e seis, do Senado Federal, autorizada a elevar o 
montante de sua dívida consolidada interna, em Cr$ 
7.518.456.912 (sete bilhÕes,- quinhentos e dezoito mi
lhões, quatrocentos e cinqUenta _e seis mil, novecentos e 
doze cruzeiros) correspondent~ _a 247.998,27 ORTN de 
Cr$ 30.316,57, vigente em março/85, a fim de que possa 
contratar uma operação de crédito de igual valor jun_to à 
Caixa Económica Federal, estã ·na qualida~e de gestora 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, 
destinado à implantação de_ galerias de águas pluviais, 
meios-fieis e sarjetas, obedecidas as condições admitidas 
pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2~' Esta Resolução entra em yigor na data de 
sua publicação. 

7: 
O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira) -Item 

Discussão, e~ segundo tu_rno, do Projetp de Lei 
da Câmara n~' 30, de 1985 (n9 1.849(83, na Casa de 
origem), que dispõe sobre a cciação de cargos no 
Quadro Pernamente da Secretaria do Tribunal Re
gíonat do Trabalho da 12~ Região e dá outras provi
dências, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 745, e 
746, de 1985, das Comissões·: ·· 

-de Seniço Público Civil; e 
- de Finanças. 

A matéria constou da Ordem 4_ç Dia da sessão ordi
nária de-8 de outubro do corrente mês, tendo s.ido apro
vada em primeiro turno. 

Discussão do projeto, em segundo_ tur:no nos termos 
do inciso II alínea b do art._~322 c}Q Regimento Interno. a 
matéria dt!p-ende para sua aprovação do voto favorável 
da maioria absoluta da composição da Casa, devendo a 
votação ser feita pelo processo nominal. Tendo havido, 
entretanto, acordo entre as lideranças, a matéria foi a
provada em primeiro turno simbolicamen_te, assim, em 
consonância com aquela decisão, a Presidêl}cia irá sub· 
meter o projeto a Plenário, em segund.o turn~. pelo mes-
mo processo. __ 

Em votação o projeto, em seg~ndo turno. _ 
Os Senhores Senadores que o apro-vam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à ~anção. 

E o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA 

N• 30, de 1985 

(N<1 1.849/83, na Casa de origem) 

De iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho 

Dispõe sobre a criação de cargos no Quadro Per
manente da Secretaria do Tribunal Regional do Tra
balho da 12• Regiio e dá outras provfdêndas. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art~ {'1 Ficam criados, no Quadro Permanente da 
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da !'2t Re· 
gião, os cargos de provimento efetívo e os cargos em co
missão constantes, respectivamente, dos Anexos I e II 
desta lei. 

§ 19 Os cargos de provimento efetivo a que se refere 
este artigo serão escalonados pelas classes das respecti· 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Va.s Categorias Funcionais, por ato da Presidência do 
Tribunal. observados os critérios legais e regulamentares 
pertinentes ao Sistema de Classificação de Cargos, vigen
te na área do Poder Executivo. 

~ 29 Os cargos em comissão a que se refere este arti
go terão correspondência com a escala de níveis de que 
trata o art. 69 do Decreto-lei n9 1.984, de 28 de dezembro 
de I 982, na fOrma prevista pelo art. 29 do Decreto· lei n" 
1.620~ de 10 de março de 1978. 

Art. 29 --O Preenchimento de cargos de provimento e
fetiv_o_do _Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal 
Regional do Trabalho da 12• Região far-se-á de !lCOrdo 
com as normas legais e regulamentares estabelecidas 
para os demais Tribunais do Trabalho, observadas as 
disposições do§ 2~' do art. 108 da Constituição Federal. 

Art. 3~' ACis cargos criados por esta Lei aplicam-se 
no_ que couber, as disposições do Decreto-lei n9 1.828, de 

------=- --Aif( X O I 
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22 de dezembro de 1980, com as alterações introduzidas 
pelos Des.:retos-Jeis n~'s 1.917, de 12 de janeiro de 1982, e 
2.004, de 6 de janeiro de 1983. 

Art. 49 Para os fins previstos no § )Q do art. 10 da 
Lei n9 6.928, de 7 de_julho de 1981. o Tribunal Regional 
do Trabalho da 12' Região, em relação aos servidores 
públicos federais à disposição das Juntas de Conciliação 
e Julgamento, observará as disposições legais e regula
mentares estabelecidas para os demais Tribunais do Tra
balho. 

Art. 5" As despes~1.s decorrentes da aplicação desta 
lei serão atendidas pelos recursos orçamentários pró
prios do Tribunal Regional do Trabalho da 12' Região. 

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

Art. 79 Revogam-se as disposições em contrário. 
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" " " 
g:~~:~ ::·~=~~!!ria 
.IIU~JU'" 

-o=-sa-:- PRESIDENTE (duilh-e~me Palmeira) - nem 
8: 

.Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei 
do Seru'tdo n9 31, de 1985, de- autoria do Senador 
Jaison Barreto, q~e estabelece_nonnas para vôo por 
insúurnentos e dá outras proVídências, tendo 

PARECERES, sob n•s 497 e 498, de I985, das 
Comissões: 

-de Constituição e Justiçay pela constitucionali:.. 
dade e jtiridícidãde; e 

de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, 
favorável. 

A matéria cO_nstOU da Ordem do Dia da-sessãO ordi
nária de 29 de agosto do corrente ano, quando foi apro
vada em primeiro turno. 

Passa-se à discussão do projeto, em segundo turno. 
Sobre a mesa, emenda que será lida pelo t ~'·Secretário 

E !ida a seguinte 

EMENDA N•-1 
.. -'\De Plenário) 

Ao Projeto d_e __ !--_ei __ ~~~ª-~_tlad_!) n11 _31,_ 4UJ85 
SupiítiiaO:sf! O púrUg{afo único· do art. 29_. 

__ J~:~_~ti~c~çii~ 

No projeto cm pauta, os artigos 19 e 211 fixam o ponto 
CSSt.!lldal pretendido --a maior segurança de võo. 

TltT:a •• D .. 3.101 
fRT.llA.DAS.lOJ 
TR!.l~~._DAS.lO~_ 

Respcdd:tdos em fatos e em argumentos técnicos irre
torquívcis, por isso mesmo tiveram o pleno acolhimento 
dm; Comissões de Constituição e Justiça e de TransporA 
h:s, tudo levando a crer que a tramitução do projeto 
prosseguirá merecendo todo o apoio. 

Em ruúio disto, considerando que o parágrafo único 
objc_tivuv:t Lào-somente ~stabelecer condições funcionais 
dos. tripulantes, Or<.l propomos sua supressão, pois o 
Lema pode ser colocado enJ legislação específica d<.l regu~ 
lamentação profissional, sem prejuízo para o que propõe 
fundamentalmente, o nosso projeto. 

Sala d:ts ~sões, em IOde outubro de 1985. -Jaison 
Barreto. 

O SR, PRESIDENTE (Guilherme Palmeira)_.. Em 
discuss.to o projeto e a emenda, (Pausa.) 

Niio havcnd~ quem peça'' palavra, encerro a discus
são. 

Ent.:crrada a discussào, com emenda, a matêria volta 
ao exame das comissõ~ compete~tes. 

O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira)- Item 
9: 

P;ojeto de-·L~i da Câmara n\' 88, de 1984 (nl' 
&53/19, na Cisa de origem), que dispõe sobre ore-
colhimento de contribuições.previdenciáriãs e altera 
o inciso II do mt. 79 da Lei n9 3.807, de 26 de agosto 
de 1960- Lei Orgünie<t da Previdência Social, com 
a rcdaç[m dada pelo art. !9 da Lei n9 5.890, de 8 de 
junho de 1973. 
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Nos termos do art. 369, alínea "a" do Regimento In
terno e conforme o parecer das Comissões de Legislação 
Social c de Finanças declarq prejudicado o Projeto de 
Lei da Gimaru dos Deputados n~> 88, de 1984, uma vez_ 
que a sua finalidade já foi atendida pelo Decreto-lei nl' 
2.0H7, de 22 de dezembro de !983_._A matéria vai a_o ar_
quivo, feita a devida comunicação à Câmara dos Depu
tados. 

O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira)
E.sgotudu a matéria constante da Ordem do Dia, passa
se~~ aprechwào do Projeto de Decreto Legislativo n~> 30, 
de 1985, lido no Expediente que, nos termos regimentais, 
deve ser discutido e votado nesta oportunidade. 

"Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo nl' 30, de 1985 (114/85, na Câmara 
dos Deputados), que autoriza o· Senhor Presidente 
da República a ausentar-se do País nos últimos dias 
do mê:; de novembro de 1985, a fim de; juntamente 
com o Senhor Presidente da Argentina, inaugurar<!_ 
Ponte Internacional que liga as cidades de Porto 
Meira, no Brasil, a Puerto Jguaçu, na Argentina. 

Dependendo de parecer das Comissões de Cons:.: 
tituição e Justiça e de Relações Exteriores." -

Solicito ao nobre Senador Fúbio Lucena o parecer da 
Comi:;slLo de Constituição e Justiça. 

O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB- AM. Para emitir 
parecer. Sem revü;ão do orador.)----:- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Com fuh:ro no art. 80, da Constituição Federal, o EX
celentíssimo Senhor Presidente da Rr;:pública solicita li
cença ao Congresso Nacional para deslocar-se até aRe~ 
pública da Argentina, para o cumprimento de missão 
que especifica na Mensagem. _ 

Exerce o Congresso competência privativa, estipulada 
no art. 44, inciso III da Lei Maior . .t indiscutível~_ Sr. 
Presidente, a validade da viagem do Senhor Presidente 
da República à vizinha República da Argentina, a fim de 
que o estreitamento de nossas relações diplomáticas com 
os países amigos se torne uma evidência cad::~ v~ mais 
palpúvel, diunte dos reais interesses do nosso País. 

Em assim sendo, e porque se trata de competência pri
vativa do Congresso, e tendo sido a matéria já aprf:cia-d::~ 
e aprovada pela Câmara dos Deputados, no âmbito d::~ 
Comis--:~àQ .de Constituição e Justiça, manifesto-me por 
sua ap-rovação. 

O SR. PRESIDENTE (G_Ullhcrme Pa.lmeira)
Solidto ao nobre Senador Virgílio Távora, o parecer da 
Comissão de Relações_ Exteriores. 

O SR. VIRGfLIO TÁVORA (PDS- CE. Paraenütir 
parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Solicita Sua Ex.cclência, o Senhor Presidente da Re
pública, licença para _ausentar-se _do País nos últimos 
dias do mês de novembro de 1985, mais exatamente dias 
~.~ . 

Tem por finalidade, juntamente com S. Ex•, o Sr. Pre
sidente da República irmã da Argentina, inaugurar a 
ponte que ligará as cidades de Porto Meira e Puerto 
Igu:tzu,,respectivamente, em nosso País e naquela Nação 
amiga. ' -

Desde tempos imemoriais tem girado a política sul
americana cm torno desses dois grandes países. A amiza
de que vem sedimentada, principalmente a partir de 
SãenZ Pena e de RIO-Branco, toma novo impulso no iní
cio _ _do aluai Governo para adiante e com a ascenção pa
ralda, o ano passado, no país anúgo, do Presidente Al
fonsín à sua suprema-magisfi'Ulura. 

Assim. pela Comissão de Relações Exteriores é consi
derada da muís alta valia esta viagem que Sua Excelência 
o Senhor Pre..;;idente da República fará. 

O parecer da Comissão de Relações Exteriores é qué a 
acordúnci<L do Senado, como já o foi o da Câmara, se im
põe. 

Este o purccer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira)~ Os 
pareceres são favoráveis. 

Completuda a instrução _da matéria, passa-se à discUs-
são do projeto, em turno único. 

Em discussão. (Pausa.) 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

N:h) havendo quem peça a palavra, encerro a discus
süo. 

Em vot:Lçào. 
O.s Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Po.tusa.) 
-Ap-rOvado. 
A matéria irá à Comissão de Redução. 

O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira)--:- ~bre 
a Mc:;a parecer da Comissão de Redução que será lido 
pelo Sr. I9:Secretltrio~ 

É lido o seguinte 

PARECER N9 836, DE 1985 
~(Da Comissão de Redação) 

~edaÇão fiDãi do Projet'o dê D~creto Legislativo n~' 
30, d_~_!-~~5 (n"' 114/85, na Cámara dos Deputados). 

Relator: Senador Nivaldo Machado. 

A _Çc;>missão ~presenta a redação final do Projeto de 
DecretO Legislativo n~' 30, de 1985 (n9 t 14/85, na Cãma~ 
ra dos DeputadQs), que_ ª~t<?_t:!~ª-o ~enhor PreSidente da 
República a ausentar-se do_ País nos últimos dias do mês 
de novembro de 1985, a fim de, juntamente com o Se
nhor Presidente da República Argentina, in-augurar a 

-ponte ii'i~ernacional que liga as cidades de Porto_ Meira, 
no Brasil,_ e Puerto Iguazu, na Argentina. 

Sala das Comissões, 10 de outubro de 1985. -José lg
nácio Feii-iirã., Piesidente- Nivaldo Machado, Relator 
- Octávio Cardoso. -- - - -

ANEXO AO PARECER 
N' 836, DE 1985 

Redaçào final do Projeto de Decreto Legislativo n9 
30, c!e_!98S (n9 114/85, na Câmara dos Deputados). 

Faço saber cjue o -Congresso Nacional aprovou, nos 
termos do art. 44, item lll, da Constituição e eu, 

, Presidente do Senado __ Federal, promul-
go O Se&iiinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N• • DE 1985 

Autoriza o Presidente da República a ausentar-se 
do País nos últimos dias do mês de novembro de 1985, 
a fim de, juntamente com o Presidente da República 
Argentina, inaugurar a ponte internacional que liga as 
cidades de Porto Meira, no Brasil, e Puerto Iguazu, 
na Argentina. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. '11' Ü_~re~dente da R~bli~_S_~nh_s:~r José 
Sáiney,- aUtOrizado a ausentar-Se do País- nos últimos 
dias do mês de novembro de 1985, a fim de, juntamente 
com o Presidente da ,República Argentina, iriaugurar a 
ponte internacional que liga as cidades .de Porto Meira, 

- no Bnisil, e Puerto lguazu, na Argentina. 
Art. 21' Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data de_sua publicação. 

O SR._ PRESIQENTE (Gl!ilherme Pa_lmeifa)
- DISCuSsãõ da redação final. (Pausl;l,) 

Não havendo quem queira discuti-la, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Qs:..8.rs.,.S~n~dores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Guilhenie Palmeira)-:
Volta~se à lista de oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Benedito Ferrei
ra. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (PDS - GO. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Estamos todos n.ós, Oposição e Situação, nas duas Ca
sas dt? CongresSo, e porque não dizer, todo o povo brasi
leiro, em todos os quadi-aUfes da Pãtria, vivendo uma 
gra:nde ~:x.pectativa e possivelmente todos, quanto eu, an-

- gustiadç_§_ante a decisão que deverá ser dada pelo Presi-

Outubro de 1985 

dente José Sarney quanto àquilo que se resolveu apelidar 
de Reforma Tributária. 

Angustiados os seus Líderes, ante a expectativa de 
uma decisão contrãria ao precipitado que firmaram com 
as lideranças municipalistas. Angustiados os, Prefeitos, 
que daqui regressaram levando mais do que uma vitória; 
levando, por certo, muitas esperanças aos seus municí
pios. Angustíados nós, os oposicionistas do Governo, 
ante os resultados que advirão ao País. E de um modo 
particular, o Poder Executivo Federal, qualquer que seja 
a decisão do Presidente José Sarney. 

rsso porque, Sr. Presidente, sendo Sua ExCelência um 
velho e experimentado político e que ilustrou com o seu 
trabalho político-parlamentar as duas Casas do Con~ 
gresso Nacional, sabe maisdo que ninguém o quanto es
tamos, todos nós, Governo e Oposição, emPenhados em 
restabelecer_~_p_lenitude no Brasil e que somente restau
rando oyresti8io e a credibilidade do Legislativo é que 
colimaiemos o magno objetivo. Daí por que negar o 
acordo firmado pelos seus Líderes seria um verdadeiro 
desastre. 

- Por outro lado_, atendendo à velha reivindicação dos 
municipalistas, assumirâ Sua Excelência, o ilustre Presi
dente José Sarney, o risco de levar os seus Ministros da 
áfeii ~OnômiCa ao descrédito ante a Nação e ao mundo, 
em face dos mais que alardeados e agigantados déficits 
do Te&.outo Nacional. 

Pior, mUito -pior, Sr. Presidente, será i. oportunidade 
que os poderes da República, Executivo e Legislativo, 
darão aos inimigos das instituíções para alardearem que 
nCIBrasil prevalece não o espírito público, não a razão, o 
direito e a justiça, mas sim O direito e a razão de quem 
fala mai& grosso e mais alto. 

Não quero, Sr. Presidente, deitar lenha na fogueira, 
mesmo PorqUe não abro mão da minha coerên.cia políti
ca. Posso ate contrariar, momentaneamente, meus ami
gos, contrariar adversári-os ou correligionários. 

Mªs, pelo contr~rio, ~!- p_r~idente, repito, o momen
to não é para incediârios, mas sim para bombeiros. Vol~ 
to, portanto, a insistir: é -mais que chegada a hora de dar
mos as roão~s, e como verdadeiros Líder~s pararmos de 
fazer o pretendido pelos nossos liderados de andarmos a 
reboque das momentâneas vontades populares para com 
o bom senso, _compatibilizarmos o desejado com o possí
vel. 

Repensando o Brasil nesse mar de dificuldades em que 
soçobram até mesmo as mais fortes e avançadas civi)i
zações, acho que é o momento Sr. Presidente, de que pa~ 
rem os membros da Aliança Democrática, pârefn antes 
que seja muito tarde, com o permanente atirar pedras no 
passado, e assumam, efetivamente, o papel de governo 
pelo qual tanto lutaram e tanto prometeram a nossa gen
te. Não será! Sr, Presidente, negando as mais que palpã~ 
veis e positivas realizações dos últimos 20 anos, e a elas 
como que para negá-las, debitanto todas as nossas maze
las e dificuldades, é que iremos reacender o ânimo na 
nossa gente, para o grande e redobradç esforço, e com 
isso levarmos o nosso Brasil ao patamar por nós sonha
do. 

O momento, Sr. Presidente, sabemos todos, estã a exi
gir uma grande cota de sacrifício, de re!lúncias e,_ sobre
tudo, de muita fé em Deus e nos destinos da Pãtria. Sa
crifícioS e renúncias, a grandeza da humildade, sobretu
do de exemplos edificantes dos que detêm liderança em 
cargos públicos. 

Faço hoje aqui, Sr. Presidente, quase o que sempre fiz, 
com as mesmas palavras que proferi neste plenãrio mui
tas e muitas vezes, quando na Bancada governista do e
minente Presidente João Figueiredo, para tentar impedir 
o aumento de impostos, ao mesmo tempo, em que conCi
tava a antiga oposição a críticas construtivas, apelava 
aos meus correligionários, então no governo, para parar~ 
mos de cortejar e de bajular a nossa gente. Apelava para 
que tivesse a humildade_ dos que nos emprestavam di
nheiro, e que enquanto eles, os nossos credores, anda
va_m de bicicleta, de charrete, a pé ou a cavalo, nós torriã
vamos os d9Ia.res para pagar petróleo para os nossos car..
ros de passeio. 

Como desCulpa e para justificar os empréstimos usa
"tnos os chamadoS grandes projetas; Itaipu, Tucuruí, pla
no siderúrgico e tantos outros. Todos executados com 
aço, cimento e mão-de-obri,- tudo pagocoem cruZeiros. 
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E os dólares, Sr. Presidente? Bem, os dólares vale repetir, 
63 bilhões foram consumidos entre 73 e 81 para pagar o 
aumento do preço e a triplificacão do consumo de pe
tróleo de 20 milhões de metros em 1970, para 56 milhões 
de metros cúbicos em 1979. Consumo consentido, ou 
melhor, patrocinado por nós, os governantes de então, 
para atender com automóveis de passeio a quem não po-
dia adquirir bicicletas. ___ _ 

Pois bem, Sr. Presidente, fizemos mais._ 
Em 1982, quanto tínhamos 2'7 milhões 425 mil do

micílios habitados no Brasil, cerca de 7 milhões estavam 
localizados na zona rural. Com tudo isso, dos citados 27 
milhões 425 mil domicílios, segundo o IBGE, s_omen~e 1 
milhão 8 II mil não tínham fogão a gãs de petróleo im
portado. Não bastava termos um automóvel de passeio 
para cada oito habitantes urbanos, precisávamos bajular 
mais. E não conseguindo novamente o título de cam
peões mundiais de futebol, conseguimos em 1984 o título 
de maiores importadores de uísque do mundo. 

De fato, Sr. Presidente, temos que reconhecer que não 
está fácil para o atual Governo motivar a nossa gente a 
um sacrificio, tais os atas dos novos ricos tão enraizados 
em nosso meio, especialmente no Serviço Público. 

E como falar em pacto para o povo quando o Ministro 
da Fazenda, diga-se de passagem, talvez o mais qualifi
cado de todos, é derrubado exclusivamente por insistir 
em cortar os gastos públicos? 

Vejamos, Sr. Presidente, como nós, Executivo e Legis
latívo, Governo e Oposição~ temos sido descuidados 
com o suor do contribuinte e, afinal, o tipo de exemplo 
que temos dado_ aos nossos liderados em matéria de eco
nomizar, de poupar para o amanhã. Mas vejamos espe-
cialmente se poderíamos pedir ao nosso exausto contri
buinte que aceite ou suporte pacificamente mais um au
mento da carga tributária que já vem suportando, e só 
Deus sabe como. Onde, Sr. Presidente, irfamos encon
trar argumentos para justificarmos um fato de que, se a
partir de 1971, com ligeiros altos e baixos, vínhamos na 
ácea federal permitindo um certo desafogo tributário aos 
nossos contribuintes. Gra~as, de um modo especial, aos 
ajustes dos impostos, especialmente do Imposto de Ren
da e do Imposto sobre Produtos Industrializados. Tanto 
é verdade que em 1971, em relação ao Produto Interno 
Bruto a custo de fatores, os impostos significaram 
25,51% acrescidos dos chamados parafiscais, atingiram 
30,98% do PIB e no entanto em 1979 os impostos esta
vam reduzidos a 20,59% contra os 25,51% anteriores, dos 
quais, somados as partes fiscais, significaram em 1979 
somente 29, I 8% 

Pois bem, a pretexto de resoJver a crise de caixa do Te
souro, iniciamo_s nova escalada e fomos atingir em 1983 
21,45% nos impostos e32,45% no PIB com os-acréscimos 
da arrecadação dos parafiscais. 

Apesar de não ter sido possível obter dados confiáveis 
sobre o PIB de 1984, cornos aumentos de tributos aqui 
autorizados, via Emenda Passos Pôrto, aumento na ali-_ 
quota do ICM, com, ainda, a elevação da alfquota do 
Imposto de Renda para as pessoas jurfdicas, por certo os 
números da receita tributária de 1984 gravaram em mui
to mais a produção nacional. Para melhores e maiores 
detalhes, Sr. Presidente, eu encaminho a publicação para 
conhecimento dos Srs. Sendores, contendo a evolução, 
ano a ano, de 1971 a 1983, a relação carga tributária
produto interno bruto a custo de fatores. 

Na verdade, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a triste e 
terrível verdade é que, não regulamentando o art. 64 da 
Constituição, deixando-o dormir 18 anos, como ainda 
dorme no texto da Carta Magna, permitimos o mais que 
desvairado empreguismo nos G_overnos federais, esta
duais e municipais. Tanto é que o Anuário do (BGE em 
1967, nos dá no censo dos servidores póblicos federais, o 
número de 700 ril-il e 3 I servidores. E de lá para cá? 
Graças à reforma administia:tiva, transferimos um sem 
número de encargos públicos fedentis para a iniciativa 
privada e para as chamadas empresas públicas e isto, es
pecialmente, nas áreas de arrecadação de tributos, trans
po'rtes e comunicações, setores que absorviam mais de 
50% dos antigos servidores federais. Por acréscimo te
mos que ressaltar as muitas e muitas modernizações de e
quipagens que foram introduzidas na administração 
pública federal e, naturalmente, nas estaduais e munici

. pais e isto, naturalmente, na busca da eficiência e,-:-Conse-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

qGentemente, menores gastos e menores números de fun
cionários. E o ql!e conseguimos, Sr. Presidente? Segundo 
a FUNCEP, teríamos, hoje, no Serviço Público Federal, 
em números redonçios, I milhão e 850 mil servidores ci~
vis, çompreendendo 150 mil na tabela especial, 500 mil 
na administração áireta e I milhão e 200 rilil na adminis
tração descentralizada. 

Por falta de_ um censo do antigo DASP, agora Minis
tério da Administração, posterior à 1966, nas pesquisas 
que empreendi para conferir os dados, no caso também 
aproximados, fornecidos pela FundaÇão Centro de For
mação do Servidor Público- a que já me reportei - a 
FUNCEP, encontrei: 

Administração lndireta (ano de 1983) 
Empresas Estatais (setor produtivo): 590.404 

funcionários. 
Bancos oficiais federais: 180.152 funcionáriás; 

_COncessionArias: 122.466 
Subtotal: 89_3.022 funcionários. 
Admiuistraçio Descentralizada 
Empresas típicas- de- GOverno: 281.049; 
Previdência Social: 175.769; 
Subtotal: 456.818. 
Administração Direta: 500 mil 
Administração Direta (tabela especial): 150 mil 

Temos af 650 m1l. Totalizando, no caso, nesse segundo 
cãlculo I mílhão 999 mil 840, ou seja, descontándo cerca 
de 500 mil funcionãrios vinCUladOs aos bancos oficiais e 
às empresas que produzem matéria-prima e t~YPbém os 
das c.oncessionárias teríamos ainda cerca de 1 milhão e 
500~ mil furlcionários federais para substituírem os 700 
mil funcionários verificados 17 anos atrás. 

Por o~tro lado, nos Governos eStaduâis ~situação que 
encOntramos não é nada auspiciosa. Gastando eles 
21 .36% da: receita total_ com despesas de pessoal em 1970 
e chegando -a_l975 gastando 22.73%. A pa_rtir de então 
vai a 29,05% em 76, a 28,57% em 80, 32.96%, em 82 e che
ga em 83 gastando com d_espesas de pessoal35.20%; sig~ 
nificando que em 1975 a despesa de pessoal dos Estados 
absorvia 29.26% da receita tríbutária e em 83, os gastos 
com o pessoaljá atingiram 52.01% da receita tributária. 

Mas, vejamõs o pi~r. Sr. Pieside:nt~, vejamos o quanto 
evoluíram as_ mordomias estaduais. Aqui fala-se muito 
em mordomias fedei-ais, falavawse aliás, na época do Go
verno passado._ Mas, vejamos as mordomias estaduais 
qu_e aqui estão; o custeio total isto ê, excluidos os investi
mentos mais os lubrificantes da alta máquina adminis
trativa custaram aos contribuintes 26.66% da receita to
tal eni 70, 33.72% em 75,36.17% em 76, 37.68% em 80 e 
atingem em 83-ã bagatela de 41~61%, ou seja, 61.48% em 
relação a receita tributária total dos Estados, 61.48%
vejam bem os Sis. Senadores. No mesmo período, as re
ceitas totais dos Estados:-:-: e -~_te é um ponto realmente 
mujto sério, este talvez_sej;:t o fu_lçro da questão e eu gos
taria da atenção dos Srs. Senadores, especialmente à 
public<i.ção deste nosso modesto trabalho no Diário do 
Congresso, para que S. Ex•s possam se apropriar desses 
números e _verificar na _realidade, a gravidade da situação 
da tJdministraçã_o púb_ljca do Brasil em todos os três pa
tamares: União, Estado e M unicípío, no que diz respeito 
à malversação do dinheiro público. 

-Mas temos aqui, Sr. Presidente, que as Receitas totais 
dos Estados_ cresceram 28.118%, e as Receitas tributárías
cresceram 30.747%, ao mesmo tempo em que o desregra
do empreguismo aumentou 46.444%. As despesas com 
r.essoal e as mordomias, rotuladas nas nossas Leis de 
Meios, cofio custeio subiram para 43.927%. 

Para _melli_o_I"_e_s ~sclar;ecímentos, Sr. Presidente, enca
~inho_ à T~i$.rafia, U_!Il quadro analítico que retrata es
ses números e esses da_dos em números absoh.!tos e em 
peréenfilais de 1970 a 198_3 .. N.os municípios da~ capitais, 
onde em 83 verificamos uma estupenda evolução da re
ceita total, atingindo 56.870% - e os Senhores se 
lcm_bral)l perfeitamente que nos Estados, o que é de se a
bismar, chegou a 46%, pois no caso dos mu.nicípios das 
capítais atingiu 56.870%, no mesmo período em análise e 
uma elevação di 68.315% na reCeita tribUtária no meSmo 
período, 1970 a 1983. Mas, no entanto, nós encontramos 
um crescimento de 83..55.6% nas despesas de custeio . 
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Sr. Presidente, temos ai índices de crescimento que hu
milham até a galopante inflação brasileira. A ORTN 
nem de longe atingiu essas marcas, como iremos de
monstrar a V. Ex's, nesse período, mesmo descontados 
os artifícios que _ficaram embutidos por certo tempo à é-
poca em que convinha - como demonstrarei mais a
diante- ao Executivo Federal forçar o ingresso de dóla
res atravéS do artifício da famigerada e tristemente famo
sa Instrução n9 63. A inflação ou a ORTN nem de longe 
atingiu os índices de crescimento de receitas dos municí
pios da.s capitais. No entanto, a despesa de custeio se in
cumbiu de engolir e digerir todo o esforço do contribuin
te. 

Vale dizer que as despesas de pessoal em 1970 absor
viam 24.37% da receita. Em 1975, as mesmas despesas só 
representavam 19.51%. Em 1980 já atingiam 32.83%, 
para chegarem em__1983 significando 36.22%. 

Dá.Í-porque; ontetfi, Sr. Presidente, quandO aqui ho
menageávamos, quando falávamos sobre o comporta
mento, sobre a austticidade do saudoso Presidente Médi
ci, enfatiZâVámos_eXatamente esse aspecto de como havia 
aínda disciplina e respeito pelo dinheiro público em todo 
o País. E V. Ex•s, analisando exatamente o ciclo da ges
tão Méd_i_cí, verificarão como realmente as despesas fo
ram contidas, mesmo diante da magnitude do crescimen
to das receitas e das participações dos municipios. E, no 
entanto, na medida em que, desgraçadamente, registra
mos a chamada abertura política, temos aí a elasticidade 
dos números, como se o contribuinte brasileiro tivesse 
que pagar pelo pecado de viver um regime de maior li
ber.dade polí~ica. 

-Mas, Sr. Presidente, ainda quanto às mordomias, cha
madas eufemisticamente de custeio, essas significaram 
nos municípios, e nas capítã.is, 90.85% da -receita tribu
tária em 1975. Em 1983 ultrapassaram muito todo_o ex
traordinário crescimento da receita tributária- como já 
demonstrei- porque corresponderam a 123.46% dare

. ceita de arrecadação de impostos, de taxas dos municí
pios e das capitais. Mas para melhores detalhes, Sr. Pre
sidente, encaminho um quadro com a série histórica, re
tratando a espéCie -em números absolutos e em percen
tuais. Mas, como pará que extremar de dúvidas, quanto 
à importância dos exemplos pouco eficientes, das admi
nistrações federais, e estaduais, vejamos a- situação dos 
municípios no interior, no mesmo período. Em 1970 to
dos os municípios dO interior, excluídos os das capitais, 
gastaram com pessoal30.91% da receita total, equivalen
do a_314.81% da receita tributária própria. Em 1974 a 
despesa de pessoal significou bem menos, 28.07%. Em 
80, atingia, já na fase da liberação, 35.10%. E em 83, che
gou a 42.91% sobre a receita tOtal, correspondendo ao 
gasto, somente com pessoal, CrS 2,89 para cada Cr$ 1,00 
da Receita tributãria dos municípios, 

Quando à despesa de custeio, essa atingia 54,33% da 
receita totai"em 70; 52% em /'8; -58% em 80, e olimpica
mente 71,28% em 83, sobre a receita total. 

Vale observar que o crescimento da receita total dos 
municípios do interior foi de 60.704%- atente bem, Sr. 
Presidente, 60.704%- muitas vezes maior do que o da 
União, muitas vezes maior do que os dos Estados e mui
tas vezes maior do que os dos próPrios municípios das 
capitais, que registraram aquelas cifras espantosas, 
gfaças_ aos mecanismos de repasse de: recursos pela U
n@o e pelos Estados. Só foram superados pelos índices 
da Receita Federal, superando os Estados e a._té mesmo 
oS municípios daS capitais, repito. 

No entanto, em matéria de g3:stos, tanto com o pessoal 
ou cu~teio, os índices de crescimento foram às raias do 
absurdo, atingindo a despesa com pessoal em 1983 com 
relação a 1970, 88.428% e o custeio, ou a mordomia do 
:~~:~o8~~~i~:io do interior, no mesmo periodo, al-

$egue também, Sr. Presidente, um quadro que retrata 
todos esses dados, mas não com muita fidelidade, na 
série, afio a ano de, 70 a 83. 

Como se vê, Sr. Presidente, em todas as esferas do E
xecutiv-o Federai, Estadual, municlpios das capitais, ou 
municípios do_ interior, em que pese em favor dos mu-.._ 
nicípios - e não hâ como negar a gigantesca urbani
zação das nossas populações rurais, agravando sobrema
nefra as dificuldades dOs nosSOs prefeitos - em todos os 
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três níveis o que se praticou foi, nO mínimo, um grande 
abuso com o dinheiro dos contribuintes, dos que efetiva.M 
mente cumprem com as suas obrigações para com o e
rário. 

E tudo isso, Sr. Presidente, todo o empreguismo no 
serviço público brasileiro, toda a malversação do suado 
dinheirõ dos pagadores de impostos, subentende-se to
dos os consumidores, inclusive no caso até os que vivem 
da caridade pública, porque também são consumidores, 
tudo isso, vale enfatizar.: por culpa milíor do Congresso 
Nacional, de todos nós, Senadores e Deputados Fede
rais. porque não regulamentamos, repito, o art, 64 da 
Constituíção nestes IS anos em que o mesmo permane
ceu e-permanece, ainda hoje, como letra morta na Carta 
Magna. Tivéssemos disciplinado a despesa com o pes~ 
soal.e exercitado a fiscalização financeíia, que tamO-ém 
dormiu 17 artõS na Constituição, por certo, não teríamos 
os sérios problemas administrativos pendentes de so
luções, as crises políticas e, com absoluta certeza, desfru~ 
taríamos hoje de bem _maior c;stima dos nossos represen
tad_os. 

Ainda a respeito dos municípios, é necessário acres
centar que a União, ao reduzir dos mesmos a competên
cia tributária, e aVocando para si e para os Estados o en
cargo de arrecadar e repassar receitas para os prefeitos, 
fez com que se acomodassem; -em grande pil.rte, e até 
mesmo negligenciassem criminosamente quanto as suas 
receitas tributárias. E vou demonstrar isso aqui, com nú
meros publicados no IBGE. Não é Segredo para nin
guém. estão lá no IBGE, nos_anuários. E tanto é verdade 
que. pelo quadro que tenho em mãos, numa série-de 1964 
a 1984, temos o comportamento das receitas tributárias 
próprias da União, dos Estados e dos municípios, retra
tando ainda no mesmo período a repartição dos recursos 
efetivamente disponíveis. 

A esse respeito, eu que fui um dos tripulantes da nau 
municipalista, fiz parte da orquestração e do realejo, de 
que se precisava dar mais e mais recursos para os municí
pios, e, de curto tempo a esta parte, trazendo da'dos, in
formações e números, pesquisai1ôo, pode até dar a im
pressão de que eu seria contra dar mais recursos para os 
municípios. Entendo, que, inequivocamente, aquele que 
estã mais perto do problema, desde que qualificado, 
sobretudo moralmente, para administrar os recursos 
públicos, tem melhores e maiores condições de fazer com 
que se estique o dinheiro do contribuin~e e que possa ele, 
no caso o prefeito, resolver maior números de problemas 
do que aqueles resolvidos à distância pelo governo cen
tral. ou mesmo pelo governo estadual, como é o caso, 
por exemplo, do meu Goiás, que tem dois mil quilôme
tros de comprimento, onde o GoVernador, na sua intimi
dade, chega a dizer que sente cailsaço em deslocar~se dã 
capital do Estado para inaugurar obras, para colher os 
louros, os aplausos populares, quando_ vai inaugurai 
obras. Ora, Sr. Presidente, imaginemos a fadiga de_sse 
GoVernador e de seus auxiliares, quando vão lá realizar 
essas obras, já que alegam fadiga e cansaço atê para 
inaugUrá-las. 

Daí porque, Sr. Presidente., cu não poderia como ho
mem de interior imaginar ou-defender a tese de que não 
devesse dar mais e melhores recursos aos municípios. O 
que nós não podemos é cometer esse tipo de equívoco, a 
pretexto de dar mais dinheiro aos municípios, de incor~ 
rer nas fultus que eu mesmo cometi reiteradas-vezes na 
ai.mara dos Deputados e aqui no Senado, como hoje 

·ocorre, e, diga-se de passagem, Sr. PreSidente; oS mais 
bem informados, sem dúvida alguma, editorialista, como 
é o C<JSO do editorialista do grande jornal O Estado de S. 
Paulo, as vítimas, como eu liz questão anteriormente em 
demonstrar, vítimas da orquestração e do realejo de 
publicações, entre aspus, eu não diria na base do não li, 
nf1o gostei, mas, nu verdade, no Brasil, cada vez mais te
mos menos tempo para ler, e, nessa corr~ria, atê de per
mitir qw.: a telcvisilo fale e pense por nós, o certo ê que 
esses cuidadosos articulistas, editorialistas do jornal O 
Estado de S. Pilulo~ como que-para nos dar razão, publi
cam, no dia de hoje, e eu deparei com esse editOrial. Pri
meiro coment<Jm a sitüaçãO diflcil em que se encontra o 
Governo, ante essa chamada melhor redistribUição de 
recursos c quejit resolveram apClidá-Ju, com muito pou
co apreço ao verbo de reforma tributária, porque eu não 
vejo reforma tributárü_t nenh_uma, mas, a verdade é que 
di L assim: .. Não se poderá deixar- isso num período-
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d..: se r..:cünbecc:r que excessiva cen~ralização do sist~ma_ 
político a~:abou por impor durus penas aos muniCípios: 

--As receitas rriunicipais passaram-- de 8,5% das receitas 
globais da Uni~o, Estado_:; c Municípios, em 1957, para 
5 . .:!% <.!t.:: 19~3". 

Sr. Presidente, nem de longe isso corresponde a verda
de. Em 1983, os municípios já receberam 16,3% e aqui es
tão_ os quadros das receitas totais do País; arrecadada 
nos três escalões da administração. N? repartição dos re
cur:.O;;:--e-rctivamente disponíveis, os mmlidplOS fiCaram 
não com 5,2%, como aqui menciona o articulista, mas 
sim 16,3%. E isso eu demonstrarei à sociedade, Jogo a se
guir. 

Mas, Sr. Presidente, vê-se, pois, qtieet.i tii1ha razão. Eu 
estava em boa companhia, quando reclamava e citava 
números, dados que não correspondiam à realidade. 

Prossigo, Sr. Presidente, com o quadro que, numa 
série de 64 a 84, nós temos um comportamento das recei
tas tributárias próprias da União, dos Estados e Municí
pios, retratando, ainda no mesmo período - estou me 
repetindo - a repartição dos recursos efetivamente dis
poníveis, vale dizer, o pe-rcentual final de_cada um após 
os repasses da União aos Estados e Municípios. Temos, 
então, que em 1964, a União que arrecadava de todo o 
bolo 48,7%, e ficava para si com 39,6%; os Estados que 
arrecadavam 44,8%, retinhãm para si 48,5%, ísto é, fica
vam com 4,4% a mais do que arrecadava; e os municípios 
qt.ie-arrecidãVain 6,5%, não os_8,5% cítãdos em 57 pOr
que em 1957, Sr. Presidente, nos dados e pesquisas que 
eu fiz, realnlente oS municíPioS tinhãm- uma pari"iCipãção 
maior. Mas, na verdade, ê que em 1964, tomando-se 
cOmo-Pãi-ilmetrO a ·arrecãdaçãO- dos- municípiOS-eram de 
6,5%. Mas, no entanto. jâ àquela época com os mecanis
mos já existentes eles ficavam com 11,9%. Em 1967, iní
cio do novo sistema tributário, nós tivemos a União, ar~ 
recadando 45,8% e retendo para si só 36;9%. Os Estados 
com o novo tributo, com o ICM,jâ arrecadaram 49,4%. 
Mas só retiveram para- si 45,2%; e os Municípios, "qiie-ãr~ 
recadavam jâ ãquela altura somente 4,8%, foram aqui
nhoados naquele ano Com· 17,9.% do bolo total. 

E aí lembro V. Ex•s a orgia das fontes luminosas, e tal 
a enchente de dinheiro dos municípios que, realmente, a
quela euforia permitiu gastos absolutamente inaceitáVeis 
para a realidade brasileira. Mas era tanto dinheiro que o 
coitadinho dos nossos prefeitos, realmente; não sabiam o 
que fazer com tanto. E justificou-se e, -posteriOrmente, 
foi-se moderando e disciplinando melhor esses gastos. 

Mas. Sr. Presidente, em 74, graças às manobras da U~ 
nião, ela arrecadando 59,3% -vejam bein V. Ex's como 
cresceu a parle do "leão"- já retinham para si 50,2%, e 
Os EstadOS;--que só já arrecadarãm 36',9%, ficaràTn com 
36,2%, e os municípios _arrecadando somente 3,8%. 

O grave aqui, Sr. Presidente, e este é o ponto para o 
qual o chanio atenção dó SCnàdo federal, é verdade- e 
eu já aludi ao__ fato - que ao retirarmos dos municfpioS; 
Pr3HCari1erlte, toda a -êapacidade de tribUtação, 
deixando~lhes quase que a área do Imposto sobre Ser
viços e ·a- Imposto Territorial Urbano, a verdade é que 
passando os prefeitos a receber o prato feito, por parte 
da União, eles caíram 5,8%, que era o que representava à 
época da implantação da reforma tributária, a sua recei
ta tributária própria, sete anos depois, estava jogada, re
laxa_ga~TI,_~nte, desleixada, por parte dos prefeitos, ao 
ponto dela significar só 3,8%, sobre o total da arreca
dação, 

A verdade é que, naquele ano, os municípios jâ foram 
penalizados pela União, eles que tinham, no início, 
17,9% do bolo total, em 74,jâ estava,m punidos e penali
zados participando só com 13,6%. Em 79, a Uniãojâ ar
recadou, da massa toda, 59,3%, reteu para si 47,5%. Os 
Estados que arrecadaram 35,9%, no final, com os repas
ses_, ficarain só com 36,2%. E os municípioS, atjá acossa
dos e premidos pelas necessidades, levando a sério a ar
recadação da receita própria •. jâ atingiram novamente 
5,8%. da receita tributária própria, para ao final recebe
rem 16.3% de toda a massa tributâria do País. 

Pois bem, com esses altos e baixos, chegamos em 84 
com a União arrecadando 58,2% de toda a massa tribu
tária. e retendo para si somente 45,2%. Os Estados, que 
arrecadaram 36.9%, no final receberam 37,6%. E os mu
nicípios, sem se iilcluir os efeitos da Emerida Passos Pôr
to. e o último aumento do ICM, e atai vez por isso negli-
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genciaram novamente a arrecadação da receita própria, 
que representava cinco anos antes, 5,8%, caiu para 4,9%, 
m:.1s no final ainda ficaram com 17,2% de toda inassa de 
arrecadação. 

Mas para o acompanhamento ano a ano, Sr. Presiden~ 
te.. encaminho um quadro elaborado pela Secretaria de 
Economia e Finanças do Ministério da Fazenda para 
melhores dados e informações dos Srs. Senadores. 

Um outro ângulo da questão, em que podemos retra
tar a evolução das rec_eitas e despesas de pessoal, e cus
teio da União, Estados e Municípios, ê compararmos os 
números que tínhamos em 1969, ano em que, pratica
mente, ultimamos a implantação do n_osso sistema tribu
tário vigente. Em 1969, a União obteve receita total de 
19.6 bilhões, e uma receita ti'ibutâria de 19.4 bilhões; des
pendendo a União 3.153 bilhões com despesas de pessoal 
e 4.072 bilhões _com custeio total, o que significou 21.69 e 
28.25, respectivamente, sobre a citada receita total. 

No entanto, tamanho foi o ganho de receita, por parte 
da U niào, que·em 1984, com uma receita total de 36.4 bi
lhões, ç a receita tributária atingindo 26.2. trifhões; os 
gastos com o pessoal da adminstração direta só atingi
ram t 1,8% da. receita total, e o custeio significou somente 
19,31%. No mesmo passo, se agregarmos o chamado 
pessoal da adminstraçào descentralizada, as despesas 

-- -com pessoal sobem paTa 25,17% e o c_t.isteio 31,15% sobre 
a receitã total. 

Para se ter uma idéia real da grandeza dos gastos da 
União, no período com pessoal e custeio, bastaríamos 
lembrar que enquanto a receita total cresceu 184,&87%, a 
receita.: tribu_tária também cresceu 181,789%, portanto, a
parentemente, a despesa de pessoal e de custeio teria 
crescido pouco, 93,649%, e 124,l95%,.respecfivamei1te, 
Custeio e pe.~soat; nos mesmos 16 anos. 

Sr. Presidente, para melhores detalhes, encaminho 
também um quadro que permitirá aos Srs. Senadores a: 
quilatarem a gravidade dos dados, mais detalhadamente, 
vez que percebem S. Ex• que estou queimando etapas. 

Mas, Sr. Presidente, com a política de forçar a cap
t<Jção de dólares - e já me reportei a esse aspecto da 
questão - para pagar a conta de petróleo, forçamos o 
empresariado nacional a utilizar sua capacidade de endi
vidamento_. Mas precisávamos desses dólares, Sr. Presi
dente, para pagar o déficit público; preciSávamos fazer ã 
conversão deles em cruzeiros, já que os tributos eram to
dos absorvido~ pelas mordomias e pelo empreguismo. 
Precisávamos, sobretudo, custear essç. "ilha da fantasia" 
em que se transformou o Brasil, propiciando aos novos 
ricos. porque de repente todo mundo ficou rico neSte 
Pafs, e todu mundo tinha que andar de automóvel. Mas 
a verdade é a_ tristemente fãmosa Instrução 63 que foi 
realmente a grande alavanca. Para tanto a União·mante· 
ve, invariavelmente, a ORTN e, conseqUentemente a 
própria corrupção monetária a níveis ii'ieais, bem abaiXO 
da cotação do dóJãi-, --especialmente de 73 e 82, prejudi
cando sobretudo a arrecadação da receita tributária da 
própria União; tanto é que de 69 a 84 as receitas cresce
ram 184.000%, enquanto a ORTN- e esse ê um ponto 
muito sério - cresceu somente pouco menos de 
53.000%, para ser exato 52.980%. 

Entre 1980 e 1984, enquanto a receita total - e já es
tou ana_lisando um período mais curto - cresceu 
2.960%. e a receita tributária 2.899%, com as mâximas e
mínimas desvalorizações, mesmo se considerando os au
mentos da carga tributária, que votamoS, além daquelas 
criadas até por aviso ministerial, ainda assim verificamos 
nas ORTNs uma variação de 5.639%, quase que o dobro 
do índice de crescimento da receita da União. 

Vêem V. Ex•s como, reall'l}ente, num passe de mágica, 
embora as receitas continuassem crescendo a números 
vertiginosos, mas de repente acordou-se para a realidade 
das ORTNs. E porque não se precisava mais de dólares, 
já tinha- passado o sufoco, já tínhamos equilibrado nossa 
balança comercial o suficiente para ter um superávit, en
tão pode-se acabar com o ludíbrio de induzir o empresa
riado, de modo especial o setor produtivo, a essa quase 
insolvência nacional que aí está. 

Mas, por outro lado, a partir de 1983, jâ agregados os 
aumentos e ajustes da carga tributária: jâ btOu analisan
do 1983/84 para ressaltar mais este aspecto da questão 
--enquanto as ORTNs aumentaram 259.23%, a receita 
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total aumentou- porque-jâ estava embutida a ORTN, 
jâ não havia mais a defasagem- dólar/ORTN,- 308.74% 
e a tributâria 312.34%; vale dizer, quase um terço a mais 
do que a inflação verificada no período. Desgraçada
mente, o custeio com as mordomias também cresceu 
bem mS.is do que as ORTNs, atingindo, no mesmo perío
do. 275.53%. 

Para maiores detalhes, Sr. Presidente, encaminho um 
quadro que retrata, isoladamente também, o perlodo 
1980/84, a exemplo do outro que retrata os anos anterio-
res. 
Outr~ fato, Sr. Presidente, que demonstra mais uma 

vez o quanto foi negativo a retirada da esfera municipal 
o poder de tributação, é a arrecadação do Imposto Terri
torial Rural que, como sabemos, foi transferido para o 
antigo IBRA, hoje, INCRA. 

O ITR que em 1951 quand~ tínhamos no Brasil2 mi
lhõ~ 64 mil e 642 estabelecmcntos rurais e; que abriga
va, em mãos de particulares, 232 rriilhões, 211 mil e 106 
hectares; rendia para nossas pri:feitur3s o eqUivalente a 
0,9"9%, faltando um centésimo para- corresonder a l% da 
receita tributária -global do País~ no entanto, como todos 
estamos lembrados, nos idos de 1960. com a agitação em 
favor da suPosta· reforma agrária, o ITR, cm 196-t; Só 
significoU 0,37% da recCíta tributãria; vale dizer, dez 
anos depois, já significava rim terço, isso quando já cõn
tava com cerca de quatro milhões de estabelecimentos 
rurais, vale dizer o dobro, e que compreendia uma área 
de 250 milhões de hectares. 

Em 1966, ainda com os efeitos deletérios da baderna 
no campo, o ITR só rendeu para as prefeituras 0,29%. 

Com a vigênciã do Estatuto da Terra e a- conseqUente 
transferência do cadastramento, o lançamento da arreca
dação do ITR para o-Governo Federal, isso já nos idos 
de 1967 e já contando com 4 milhões-, 924 mil e 19 pro
priedades que cobriam uma área de 294 milhões de hec
tares, tal é o zelo, tal é o interesse do INCRA na arreéa> 
daÇão, já que o impOsto não era- pára si, que o ITR na-
quele ano só representou O, 17%. ~ ----- ~ -- · 

Assim, Sr. Presidente, chegamos a 1983, _com o já sa
lientado zelo do INCRA e a indiferença dos prefeitos, 
como já demonstramos, contand<;J corp mais de 6 _mi
lhões de estabelecimentos -rui:'-iiS.-:e~eo_m-uma área sUpe
rior a 400 milhões de hectares, sujeita a tfibu-t8ção, tribu~ 
tacão progressiva, tributação em que, progressivamente, 
iria penalizando o rriau uso da terra, através de gravames 
e multiplicação da carga tributária. 

Mas a verdade é que essa receita de 1.983, sígnificando 
0.08% de toda a carga tributária, na realidade_ signifiCou 
menos de um e doze avos do que se arrecadava 32 anos 
antes, sobre um terço de propriedades, que ocupavam 
menos da metade _da área atualmente ocupada. 

Desnecessário acresc_entar, Sr, Presidente, que a prin· 
cipal razão foi a transferência da Competência da arreca
dação. Foi àatatamente para o INCRA aplicar a tribu
tação progressiva, na qual co-ntava-se com_ dois proveitos 
maiores: receitas maiores para os municípios e fo-rÇát o 
racional aproveitamento da terra e. por conseqUência, 
desencorajar ·a especulação fundiária. 

Mas para um completo exame da matéria, Sr. Presi· 
denre. tragc;-aqu:i a·sene-liistõi'icàdeToda-a·arrecaâaçãc:l 
cotejada com a receita tributária global_e os índices per
centuais que essa arrecadação, nesse período de 33 anos 
significou para ·os cofres municipais do chamado Impos
to Territorial Rural. 

Finalmente, Sr. Presidente temos a "rasteira", não sei 
se poderia chamar de logro, mas na nossa linguagem 
goiana eu prefiro adjetivar de; "rasteii-i", a "rasteira" 
que aplicamos na Constituição, nos contribuintes, nos 
Estados e nos municípios; Trata-se do Imposto único 
sobre Combustíveis e Lubrificantes. 

Criado peta· item VIH do Artigo-20 da Constituição 
que diz - COmpete a- União inStiiíilr lin-pOStO Sobre: 

Item VIII- "produção, importação, circulação, 
distribUiÇão ou consumo de lubrificantes e com
bustíveis líquidos ou gasos-os ... " imposto que incidi
rã uma só vez sobre qualquer dessas operaçõeS, ex
cluída a incidência de outro tributo sobre eles". 
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ImpoStO Un-ico -·•e uma só incidência, e .. excluída a in~ 
cidência de outro tributo Sobre elas" estabelece a letra da 
Constituição. 

Aqui_ está, Sr. Presidente, o .. jeitinho brasileiro", para 
burlar a letra da Constituição, vejamos a estrutura da 
carga tributãria que onera os derivados de Petróleo a-
tuahnente:·- --------- - -

Mais adiante, no ArtigO 26 da Carta Magna, vamos 
ler- .. A União distribuirá aos Estados, ao Distri~o Fe
deral, aos-Municípios e aÕs Territórios"_--

Item I -··sessenta por cento do produto da ar
r~adaç_ão_d_o_ fmposto sobre Lubrificantes e Com
bustíveis líquidos e gasosos mencionado no Item 
VIII do Artigo 21, bem como dos adicionais e de

_fll_!l!~__g!:!l_V{l1Jl_C!ie4çr~is ÍpÇid_ÇQ~~~ ~O~C:QS referidOS 
-""=-produtos''. -

Aqui ê o caso dos Constituciohatistas examinarem esse 
_tipo de conflito, porque lã se fala em imposto íini:co; ex-
cluída a incidência; -

Aqui, através dos artificias; das eme.ndas e dos remen
dos já chegamos a comprometer e vincular •. no caso com 
a Emenda Constit!JciQnàJ- p·arece-ine a de n"' 23 Já legi
timamos aquilo que era absolutamente ilegítimo e ilegal, 
os ""pcnduricall:to&" que se foram colocando sobre o im-
posto único. · · 

Mas, o negócio chega às raias do ilariante, Sr. Presi
dente, porque foi lei congressual, foi Emenda Constitu
cioiüil que Criou ·e-SSe conflito·; tributos, taxas, contri
buições $Obre o_ imposto que a Constituição diz que é ú
nico, excluídas outras incidências. Mas a '{erdade é que 
há coisa poior. Vamos verificar que houve até aviso mi~ 
nisterial cfiando mais um encargo, que o próprio Minis
tériO das Minus e Ene"igia, na conferência aqUi prOferida 
pelo ilustre Ministru Aureliano Chaves, através, do pró
prio Conselho Nacionar de Petróleo, ao preprarar o tra
bulhp par<l o Ministro- e tenho aqui uma fotoc_ópío-do 
qUadro úqUi"exíbído por S. Ex• o Sr. Ministro Aurelíano
Ch<.iVes ..:._se pejou de incluir, entre os "penduricalhos", 
entre os ô"riUs jõgados sobre o contribuinte- e que não ê 
sem um propósito, sem dúvida nenhuma, e vamos exa
minar isso mais à frente_:- de iocluir __ Q IQF, porque para 
este não houve sequer um ato legal, nem mesmo um sim~ 

~ pks decreto. A i_nformução que tenho ê que foi um sim
pks e mero aviso ministerial. autorizando incluir no_lm· 
po:-.to Único sobre Combustíveis o Imposto sobre ope
rações financeiras. 

Sr~ Pn:sidcntc, tinham os que notar, e eu realmente ti
nha notado, que essa última r~<dação foi paru legitimar o 
pn:-têrito _c _a violên~ia c_ontr<l a própria Ietru da Consti~ 
tuiçJu,_ -que re.:tlrTientc foi votada p-or nós, a Emenda 
ü.>n~titucional n<:' 23/83. Como que, demos guarida_~_ 
rcspito- :aos tldicionais e demais gravumes sobre o que 
deveria ser imposto único. 

Vale ressaltar o que signiticarãm, no tempo, -para os 
E. .. tudos c Municípios, os 60% do falsamente chamado 
lmpo,~to Único sobre Petróleo, o qual representuva, em 
1965, 17,3% sobre o total da receita orçamentária da 
Uni~lo. E, chegou, em 1975, representando somente 
8,M1\ vale dizer, a metade. E, em 1985, Sr. Presidente, ele_ 
vai vai significar o absurdo de 0.7%. 

Elis aí, Sr. Preside rue, como se dá 60% de nada para os 
E~-~~rdo;., e os--Munidpios.-Eco·mo ·nós éltega-mos· a ·esse 
absurdo, Sr._ Presidente, sem desobedecer a Consoli~ 
da~.;ão'! Nào se <IUmentou o Imposto Úníco no Cui'so· do 
tempo; diminuiu-se-lhe o poder de tributação das alíquo
tu:-._e foi~se agregando os "penduricalhos", dos quais os 
Estados e Municípios não teri;.~m participação. Pois bem, 
em rch!ç~o à Receit<! Tributária da União, especifica~ 
mente cm 1973, significou, e-nl vU:IOres de 1983, 822, 4 bi~ 
Jhões, ou seju, J 1.6% da Receita Tributúria. Em 1983, 
com os .. penduricá1hos" agregados, o Imposto Único,.:_ 
é o caso de se pcrgunt~r. mas único como? Bem, dizem 
qw.· é único~ após todas a~ reduções, para permitir Os 
r.:htun;.L\.hJs P<trafiscaís, rendeu somente 194.9 bilhões, 
~ale di_ic_r,~l/5 -_aaquJTú Q-uese- iirfe<:UôUVii- ro·anOS anteS. 
M;.~s aí jú est!t ele signífiCãndo o que, Sr. Presidente? Só 
1.8% sobre o total da rece.ita. ~ib_utária~EJe.que significa, 
em 65,17,J%, VU:Je dizer, 1/1 O. Temos então que dos 60% 
pertencentes aos Estados e Municípios, que representa
riam 493.44 milhões, estes efetivamente, só receberam 
60% dos 194 milhões, ou seja, 116.94 milhões. Isso, Sr. 
Pn::.idcnte, lomando·sc somente o ano de 83 c_omo base. 
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Imaginem-os (rllal seria o fesuliudO, mantido o-critério de 
1965. Pura maiores e melhores detalhes, encaminhado à 
Tayuigrulia dois quadrOS- que retratam e- evolução -do 
lU LC a partir de 64, ern relação à receita tributária de 73. 
e X_l 

Ma:-. vejamos como, com o tempo, e o nosso '""jeiti
nho". nóS-íomos, no mesmOPusso em qüe diminuímos a 
uliquota e a rcccitu do fULC, conseqUentemente tam
lJém a participaçilo dos Estados e_ Município~, agregando 
a cot<i da Previdência, o PIS-PASEP C: o FINSOCIAL, 
fil.:<tndo o que seri-a o principul como acessório. No caso, 
o que deveria ser o iffiposto único passou a ser acessório 
mt estrutura tributária, e quase nada mais passou a signi
Jkar. Naturulmente, a manobra beneficiou a União em 
prejuízo para os Estados e Municípios. 

-Aqui estão os números, Sr. Presidente: na comopsição 
de pn .. -ços o ilustre Ministro Aureliano Chaves nos traz 
esse _quadro que espelha realmente essa dura e triste rea
lidude, de como nós, inadvertidamente, até encorajamos 
o povo brasileiro à desobediência ciVil, a descrer na vali
dade e na utilidade da legislação e até mesmo da Consti
tuição, como se tudo isso não passasse de um teatro, de 
um:t representaÇão, de um papel para o público externo, 
porque, na realidade, pouco o'u nada vale,lamentavel
mcntc, u ordem estabelecida, a ordem escrita. 

Aqui está, Sr. Pres.idente, na estrutura de preços do pe
trólt.'O, nós temos aqui, entre encargos fiscais e parafis
c:tis, o Imposto Único significarido 3,8% do preço médio 
do petróleo; a cota de previdência 3,7%; o PIS-PASEP 
2,1%; o FINSOCIAL 1,4%. E aqui não com parece, como 
eu disse, talvez por pudor, o IOF,- que está vigorando 
j(t hú mais de :2 anos- na composição e na estrutura de 
preços, talvez porque, como eu disse, com o pejO de colo
C~Ir ~-cmq~r_g:o tribu_tári_o, que foi criado com um sim
ples aviso ministerial. Mas, c_omo se_vê, Sr. Presidente, 
no total de 11% dos encargos_ tributários, efetivamente 
h:t o IU LÇ, no_ caso há aqueles que os Estados e Municí
pios terütm direito a 6Q% dele, mas só contam, dos II%, 
com J.S%, vale dizer, com 1j3. Fin_almente nós temos c 
último agn..-gado iõa comentado, que é o JOF. 

Aí estão, Sr. Prcside_ntt; algumas distorções_ que po
dem, uma vez corrigidas, melhomr significativamente a 
arrccadaçüo c a distribuiçüo dos recursos entre a União, 
E:-.l<ldos e Municípios. 

É verd<!de quc_já vivemQ.~ dias piores e os números 
aqui vlto indicar ;.~os Srs. Sei-i adores essa realidade, tanto 
par:t os Estados,como para os Municípios. E ao mesmo 
tempo nrto hi't como negar que os municípios, ao saírem 
da pmticipaçào de 11.9, em 64, vinte anos após já partici
pav:!m com 17.2, que, diga-se de passugem, na realidade 
j:'! deve ter ultrapotssado os 20%, graças à Emenda Passos 
POrto e <tO au~ento da aliquota do I CM. 

Quanto ;.~os Estados, qw: particip;.~vam de 48.5%, em 
64, ch~gurmn <d~%, Y<J.lc_c!ize~-L IO.o/'2._ menos em 76 c, em 
S..:, j[r ~ttingintrJl 37.6o/o_~o_bre_o total_da re_ceitaarrccad<J~ 
da. D~.:vemos lembrar du fato de que no período cxami~ 
naU v, as receitas globais crcsccnm1 muito mais do que a 
intlaçüo, como aqui jô estú d_emonstrado. Logo, houve 
ganho real de receita para :t União, Estados e Municí· 
pim. 

CorH:luin~o. ~~· P~_cs!dente, ;.~pôs verificarmos-~ _de
monstrarmos comO o contribuinte brasileiro já está mais 
do que sohrccurreg<!do de_impostos e apontarmos, ao 
mesmo tempo, o desr_egrado empreguismo e o vertiginõ
so crescimento dus despesas de custeio na UniUo, nos Es· 
tiiUo:.; t:- Mü iiidpios. ·tem-os -üüióa-afgutiüis-rneôídus 1rpr·o
por i1 rctlcxi'to do Senado. 

Primeira- Regul;.~mentução do Artigo 64 da Consti
tui~.;<'io - limitando os gastos com pessoal. 

Segunda- Alterar a ;.~\íquota interestadual do ICM, 
reduzindo-a a l% sobre as operações destinadas a comer~ 
cialização c industrializ;.~çào. 

Alterando a regra a tua!, onde os consumidores doses
twJo"s pohrcs são contribuintes do erário puulista, mas 
recebem benefícios dos estados em que residem. 

Terceira- AUmentar as UlíqUo"ias do IPI sobre os su
_pérlluos, bebidas, cígarros, perfumarias, etc, etc, pura-as
sim, p<!ssarmos o "glorioso" título de maiores importa
dt>rcs de whisky do mund(l pura os ombros dos que po
-dem pagar t<!l luxo~ -

Quarta- Modi11car o sistema de arrecadação dos tri
butos. criando um sistema de cruzamento de infor
mações entre Municípios, Estados e União, os quais 
atuatmc-ntc agem e atuam como seres estanques; nin-
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guém colabora com ningUéin;_-enquanto -ã sOriegaçã_o 
cresce e promove a concorrência desleal. 

Quinta- Alterar o sistema corrUptor de Ílscalização 
dirigida e por amostragem. Atualmente o agente de tri
butos, só pode fiscalizar uma empresa desde que previU
mente autorizado pelo Delegado-Fiscal. 

O SR. PRESIDENTE" (Hélio Gueiros) - Fazendo 
soar a campainha.)- Lembro ao nobre orador que já se 
esgotou o tempo de que dispunha. 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Estou caminhan
do para o final, Sr. Presidente. 

Sexta - Criilf incentivos reais- e progressivOS aos 
agentes--fiscais para que sejam mais qUe eficientes, te
nham criatividade e iniciativa,- n-o desempenho de suas 
funções, e assini resolvermos o crôniCo e ln ais que vicíõ-
so problcm<l de receitas públicas. E o que ê·maís impor
tante, eliminarm-os o-~; constantes auinentos da carga--tri~ 
butúria, qUe· p-enaliza os contribuintes corretos e premia 
cada vez mais os Sonegadores. 

7) novo c urgentísSimo Cadastramento dos imóveis {u
ruis e adoçào cfctiva da Tributação Progressiva contida
no Est<Ltuto da Terra: 

Finalmente, .Sr. Presidente, quero assinaJar que aquilo 
que re<dmcntc está em jogo, no -momento brasileiro, não 
é o prestígio dos líderes do Governo no Congresso, nessa 
hist6fi:1, do chamado acordo com a Frente Municipalis
ta; o que estú cm jogo é a credibilidade das instituiçõe:;: 
ante o nosso povo e do Brasil perante os seus credores do 
resto do mundo. 

Entendo, pois, Sr. Presidente, que a. negativa do Presi
dente José Sarney, se assirrf decidir, não pode e não deve 
ser encarada como desprestígio ou derrota de quem quer 
que seja e, até mesmo;-0--contrú_ri_o não'seriif:uma vitória· 
para os muniCípaiistas, visto que, como assinalado, o ú
nico dêrrotado, o único perdedor seria o Brasil, pois que 
o nosso Ministro da Fazenda, segundo os jornais de ho
je. que aqui penriilTa Sepublicilsse, não sei se palavras de 
Sua Excelência, mas um discurso bem diferente daquele 
que hoje trazem os jornais: a realidade, a dur~ e triste 
realidade Sr. Presidente. O FMI não se írilporta e não se 
preocupa que abramos mão do seu aval para as ope
rações das quais o Bra&il precisa. Ele não ê banco, ele 
não tem dinheiro para emprestar, ele não tem juros a 
perder ou a ganhar, mas poderá realmente nos n!!gar o 
aval se nós não nos comportarmos como aqueles deve
dorcs_que~ -efctivamente, demonstram aos seus credores 
que tém o propósíto honesto de pagar. De modo, Sr. 
Presidente, que essa valentia já nos tem custado muifo 
caro. Valentia para um -público mal informado, para 
aqueles que confundem alhos com bugalhos. Não cre:io 
que o Ministro da Fazenda possa voltar de lá com aquele 
discurso, ou pelo menos o que lhe atribuíram, de romper 
com o FMI. 

O Br:.tsil não tem condições para iSso, Sr. Presidente, 
como Nação nenhuma no mundo tem de abdicar daql!_Ç:
Jc anlista, o único confiiivel para- os donos das peque
nas, das pequeninas poupanças captadas pelos bancos 
estrangeiros ·que nos permitírani 6 desenvolvimento até 
aqui alcançado, que nos permitiram o luxo e o desperdí
cio que-nos praticamos com o dinfu.::iro externo. E só o 
FMI, Sr. Presidente, é confiável, como fiscal dessas pou
panças externas que vão nos fazer muita falta para saír
mos das dificuldades _que enfrentamos. 

Por tudo isso, Sr. Presídente,-o ffieU apdo, -é nO sentf: 
do de que tenhamos humildade, Oposição e Governo, e 
não recebamos como derrota qualquer que seja a decisão 
do Governo. Espero em Deus tenha o Presidente Jo.sé 
Sarney a bravura moral de prestigiar os seus Ministros 
da Ãreu Económica e sobretudo, prestigíar o Brasil no 
exterior dizendo não, como eu disse aos Prefeitos de 
GoiflS que_ daqui saíram emb_urradoscomigo, chamando
mede mais realista do que o rei, porque como homem de 
oposição não me cabia faltar aos Prefeitos no apoio das 
suas prctensõ_cs. 

Sr. Presidente, antes de eStar em paz com meU plutido, 
antes de estar em paz com a minha Igreja e até com a miw 

DIÁRIO DO_CQNGRESSONACIONAL (Seção II) 

nhu fanlília, cu preciso estar em paz -é com minh~:~ cons
ei~nda. Porquc-_esta, sem dúvida alguma, não irá comigo
somente para o túmulo, irá para o Céu ou para o Infer
no, para onde realnu:ntc eu_embarcar desta para.outra. 
(Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SE
NHOR SENADOR BENEDITO FERREIRA EM 
SEU DISCURSO. 

"Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
Estamos, Sr. Presidente, todos nós, oposição e si

_tl!ªçã_o, nl!s_çty.as_Ç~sas do congresso e porque, nãO di-
--zet, · eni'_ fOdos os quadrantes do Brasil, vivendo uma 

gfailde -ex:p~_Ctatil,_'ã;·e- poSsivel~erite toâõs ariguStiãdos 
ante a·detlsãõ que deverá ser Q:ada -pelo Presidente José 
Sarney, quanto aquilo que se resolveu apelidar de Refor
ma Tributária. 

AÕg~;tiado~ os !ieus _líderes ante a exp-CCtativã de uma 
deciSão COntrária a·o p"recípitado acordo que firmaram 
com as lideranças municipalistas. 

Angustiados os prefeitos que daqui regressaram, le
vando mais -do que uma vitória, levando por certo, mui
tas esperanças aos seus municípios. 

Ãngustí~fdo~ nós, Os opoSiCionistas ao GOverno ante
os -resultados que advirãO a-o País e, de modo particular, 
ao Poder Executivo Federal, qualquer que seja a decisão 
do Presidente José Sarney. Isto porque, Sr. Presidente, 
sendO V. -ex• um velho e experimentado político.e que 
ilustrou com o seu trabalho político-parlamentar as duas 
CasaS do Congresso Nacional, sabe mais que ninguém, o 
quanto estamos, todos nós, GOverno e Oposição, empe-

- nhados em restabelecer a plenitude democrática no Bra-
-Sil e que, somente restaurando o prestígio e a credibilida-
--de do Legislativo é que colimaremos o magno objetivo, 
daí poiQue; negar o acordo firmado pelos seus líderes se
ria um verdadeiro desastre. 

Por outro lado, atendendo a velha reivindicação dos 
mutiicip3.1istas, assumirá S. Ex•, o ilustre Presidente José 
Sarney, o risco de levar os seus Ministros da área econô
mica ao descrédito, ante Nação e o mundo em face, dos 
mais que alardeados déficits do Tesouro Nacional. Pior, 
muito piõr, Sr. Presidente, será a oporturiidade que os 
Poderes da República, Executivo e Legislativo, darão 
aoS -inhTiíg.às daS InstituiçõeS, paia alarâeãrem que, no 
Brasil, prevalece, nã:o·o Espírito Público; não a Razão, o 
Direito ou a Justiça, mas sim, o diieiio de quem fala 
mais grosso e mais alto. 

Não quero, Sr. Presídente, ''deítar lenha nã fogueira,. 
mesmo porque não abro mão da minha coerência, posso 
até_ contrariar amigos, adversârios ou correligionários, 
pelo contrário; rej)ítO, o momento .. nãO ê pilra -incen
diáriOs e sim de bombeiros". Volto portanto a insistir. b 
mais que chegada a hora, de darmos as mãos e, como 
verdadeiros líderes pararmos de fazer o pretendido pelos 
nossos liderados, de andarmos a reboque das momentâ
neas vontades populares para, com bom senso, compat!-
bilizarmos o desejo com o possível. -

Repensando o Brasil neste mar de dificuldades em que 
sossobram até mesmo as mais fOrtes e avançadas civili
zações, para os membros da Aliança Democrática, antes 
que seja muito tarde, com o permanente "atirar pedras 
no passado", e assuma efetivamente o papel de Governo 
pelo qual tanto lutaram e tanto prometeram à nossa gen
te. 

Não s~ã; Sr. _llreSidetite, nega_rlCfO- as mais que Palpâ
':ei~ -~positivas realizações dos últimos 20 anos e a elas, 
como,gue para negâ~las, debitando todas as nossas ma
zel~~=e dificulº_ades, ~- gl!e iremos re_a_cend_er o ânimo da 
nº-ss_a_ge_f'!~~-para um grande_e redobrado esforço e com 
i~so. l~v-~!"I!lOS_ o n_OJi~Q _Br_asil ao patamar por nós sonha
do. 

O momento, Sr. Presidente sabemos todos, está a exi
gir uma grande cota de sacrifícios, de renúncia e sobretu
do de muita fé em Deus e nos_destinos da Pãtria. Sacrifí
~_!?s-e_-r~l"!~ll~~?§, à._grandezª ~_a_humUdadr:-_e sobretudo, 
de exemplos edificantes dos que detêm lideranças e car
go~ pfl_blicos_,_ 

Oútübro de 1985 

Faço hoje aqui, Sr. Presidente, quase que com as mes
mas palavras que proferi neste Plenário muitas e muitas 
vezes, quando na Bancada Governista do Eminente Pre- -
sidente Figueiredo, para tentar impedir o aumento dos 
impostos, ao mesmo temo em que, concitada 'a antiga 
OposiÇão a críticas construtivas, apelava aos meus corre
lígionários, então ao Governo, para pararmos de corte
jar e bajular a nossa gente. Apelava para que tivéssemos 
a humildade dos que nos emprestavam dinheiro e que 
enquanto eles, os nossos credores, andavam de bicicleta, 
de charretes, a pé ou a cavalo, nós tomávamos-lhes dóla
res para pagar petróleo para os nossos carros de passeio. 

Cõino desculpa e para justificar os emprêstiffios usa
mos os chamados grandes projetas, ltaipu, Tucuruí Pla
no Siderúrgico e tantos outros, todos executados ~orno 
aço, cimento, mão-de-obra tudo pago com cruzeiros e 
os dólares? ' 

Os dólares, valê -r~p~tir,_ Sr._ -pres~dente, 63 f?ill1ões fo
ram consumidos eiitie_ 1_~73 e 1981 Para pagar O aumento 
do_ preço e a trípllcãÇão do consumo de petróleo de 20 
milhões de ml em 1970 para 56 milhões de ml em 1979. 
Consumo consentido, ou melhor, patrocinado por nós 
os governantes do então, para atender com automóveis 
de_ pas-seío quem !lâo podia comprar bicicletas. 

Pois bem, Sr. Presidente, fizemo-s mais, em 1982, 
quando tínhamos 27.425.()(X)_ domicílioS habitados no 
Bra,sil, cerca de 7 milhões eram na zona rural, com tudo 
isto, dos 27.425.000 somente 1.811.000 não tinham fogão 
a gás de petróleo importado. Não bastava termos 1 auto
móvel de passeio para cada 8 habitantes urbanos, preci
sávamos bajular mais, e não conseguindo novamente o 
título de campeões mundiais de futebol, conseguimos em 
1984 o títUlo de maiores importadores de whisky do 
mundo. 

De fat..o, Sr, Presidente, temos que reconhecer não está 
fácil para o atuat Governo motivar a nossa gente ao sa
crificio, tais os hábitos de ·•novos-ricos" tão enraizados 
em nosso meio, especialmente no Serviço Público. E 
como falar em "pacto" para o povo quando um Minis
tro da Fazenda, diga-se de passagem, talvez o mais quali
ficado de tOdos, ê derrubado eXclusivamente por insistir 
em cortar os gastos públicos? 

Mas vejamos, Sr. Presideilte, como nós, Executivo e 
Legislativo, Governo e Oposição, temos sido descuida
dos com o suor do contribuinte e afinal o tipo de exem
plo que teinos dado aos nossos liderados em matéria de 
economizar, de poupar para o amanhã. 

Mas vejamos especialmente, se poderíamos pedir ao 
nosso exausto contribuinte que aceite e suporte pacifica
mente, mais um aumento da carga tributária, que jã vem 
suportando e só_ Deus sabe como. 

Onde, Sr. Presidente, iriamos encontrar argumentos 
para justificarmOs o fato de que, se a partir de 1971, com 
ligeiroS ãltos e baixos, vínhamos na área federal, permi
tindo, um certo desafogo tributário aos nossos contri
buintest graças aos ajustes nos impostos, especialmente 
no Imposto de Renda e no Imposto sobre Produtos In
dustrialiiidos. Tanto é verdade que, em 197f em relação 
ao PIB, a custo de fatores, os impostos signmcaram 
25;51%, acreséidos dos -chamados "Parafiscais" atin
giam, 30,98% do PIB, e, no entanto em 1979, os ímpoStõs 
estavam n;duzidos ~ 20,59% os quais, somados aos para
fisCais significaram 29,18%. 

Pois bem, a pretexto de resolver a crise de caixa do Te
souro, iniciamoS nova esCalada e fomos atingir eni. 1983, 
21,45% nos impostos e 32,45% do PIB com os.acréscimos 
da arrecadação dos para-fiscais. Apesar de não ter sido 
posslvel obter dados confiãveís sobn •. ...1 PIB em 1984, 
com os-aumentos aqui autorizados, via Emenda Passos 
Pôrto, aumento na aHquota do I CM, como ainda, a ele
vaÇãO do Imposto de Renda para as-pessoas jurídicas, 
por certo, os números da Receita Tributária- de 1984! 
gravaram em muito mais a produção nacional. Para me
lhores e maiores detalhes, encaminho à publicação, um 
quadro contendo a evolução ano a ano, de 1971 a 1983. 
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Mas a verdade, Sr. Presidente, a triste e terrível verda
de é que, não regulamentando o art. 64 da Constituição, 
deixando-o dormir 18 anos no texto da Carta Magna, 
permitimos um mais que desvairado empreguismo nos 
governos federal, estad~al e municipal. 

Tanto ê que o anuário do IBGE, de 1.967 nos dá no 
"Censo dos Servidores Públicos Federais", o número de 
700.031 servidores, e de lá para cá, "graças" a Reforma 
Administrativa, transferimos um sem número de encar
gos públicos federais para a inicialiVã--PriVada e para as 
chamadas Empre.<;as Públicas. Isso especialmente nas 
á~;eas de Arrecadação de Tributos, Transportes e Comu
nicações, setores que absorviam mais de 50% dos antigos 
servidores federais, e, por acrésCimo, temos que ressaltar 
as muitas e muitas modernizações e equipagens que fo
ram introduzidas na administração. Naturalmente na 
busca da eficiência e conseqüentemente, menores gastos 
e número menores de funcionários, e o que conseguimos 
Sr. Presidente? _ _ ____________ _ 

Segundo a FUNCEP, teríamos hoje, no Serviço Públi
co Federal, em números redondos, 1.850.000 servidores 
civis, compreendendo 150.000 na t_abela_especial, 500.000 
na administração direta e 1.200.000 na administração 
descentralizada. 

Por falta de um censo do antigo DASP (agora Minis
tério da Administração) posterior a 1.966, nas pesquisas 

6. 2 35,54 o Só .1146, 289 I 2. I 84 ,000 

9, 2•1 S, 5 I 7 79.62 I ,820 17.912,000 

12. •I 2•1 ,SO 7 106' !122 ,522 27.577,000 

I !L 2-50,693 I 5·1. i13 ,661 36.8,56 ,o o o 

2 6' -1<1 1 • 1 ~o 215. 9•1 5. 798 55.717,000 

45' 2 20.109 3<17. ~52 ,037 89.495,000 

69.612,1 I 5 SOB. 178,196 138.937,"000 

111.640,468 760.672,641 206.7.33,000 

112.140,657 1.17-3.014,657 489.864 ,ooo 

320.117,9•13 2.469.005,615 9)2.920,000 

656.565,228 4.886.253,808 1.93~1. 391 ,000 

!.388.806,0DO 10.170.!JJ6,875 •1.552.128,000 

L975.9l8.00l 23.143.705.985 9.882. 787.000 

que_ empreendi para co11ferir os dados (aproxi~ados), 
fornecidos pela "Fundação-Centro de FOima:ção -ao Ser
vidor Público" encontrei: 

A) Administração indireta: ano 1983 
I -Empresas Estatais do setor produtivo590.404 Func. 
2:_ Bancos Oficiais Federais 180.152 Func. 
3 - ConcessionáriaS 122.466 Func. 

Subtotal 893'.022 Func. 
B) Administração Descentralizada 

I - Empresas Típicas de Governo 
2- Previdência Social 

Subtotal 
C) Administração Direta 
d) Administração Direta 
- Tabela Especial ...:.. 

281.049 Func. 
175.769 Func. 
456.818 Func. 
500.000 Func. 

150.000 Func. 
650.000 Func. 

Totalizando 1.999.840, ou sejam, descontados cerca de 
500.000 funcionários vinculados aos Bancos Oficíãis, as 
Empresas que pro~uzem mat~rias-primas e os das Con
cessionárias, teríamos ainda cerca de 1.500.000 funcio
nários federais, para substituírem, os 70.000 funcíó
náfios verificadOs 17 anos antes_, 

Por out_ro j_a.do, nos Governos Estaduais a situação 
que encontrámos não- é nada auspiciosa, vejamos: 

Gastando 21,36% da Receita Total com Despesas de 
Pessoal elri f970, e chegando em 1975 gastando 22,73% a 
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2. 190.764 ,3 29 ,~!I l:i,l 

3.346.971,5 28 ,81\ 2!. 7 

5.697.831,4 ,29 ,1 8 lU ,5 

11.!129. 6>18 ,8 28.35 2U ,1 

23.120.0T6,6 29,52 21 .... 

45.713.682,0 32,20 22,3 

t0_7.892._9tll,3 3.2,46 21,4 

par~tr de_então vai a 29_,0~% em 1976, 28,57% em 1980, 
32,96% em 1982 e.chega a 1983 gastando com despesa de 
Pesso"al, 35,20%. Significando que em 1975, a Despesa de 
Pessoal dos Estados absorvia 29,26% da Receita Tribu
tária e em 1983 os gastos com Pessoal já atingiram 
5~0 1% da REceita Tributária. 

Mas vejamos o pior, Sr. Presidente, vejamos a quantas 
evoluíram as "mordomias estaduais". Aqui estão: o cus
teio total, isto ê, excluídos os investimentos, é bom enfa
tizar, os proventos dos servidores estaduais, mais os 
"lubrificantes" da alta máquina administrativa, custa
ram aos contribuintes 26,66% da Receita Total em 1970, 
33,72% em 1975, 36,17% em 1976, 37,68% em 1980 e atin
ge em 1983 a bagatela de 41,61%, ou sejam, 61,48% em 
relação a Receita Tributária total dos Estados. 

No m'esmo período as Receitas Totais dos Estados, 
cresceram 28.178% e as Receitas Tributárias creSceram 
30.747%-ao mesmo tempo em que o desregrado empre
guismo aumentou em 46.444%, a despesa com pessoal e 
as ""mordomias" ·rotuladas de Custeio subiam para 
43.927%. 

Para melhores esclarecimentos veja-!le o quadro anexo 
retratando ano a ano a situação dos Estados. 

10_6 -~93:~64 

188.538.253 

29,71 ~·~ 3&,4~ ~~~~s .. 

~~,lS 3,85 41,29 &3,25 
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Nos Municípios das Capitais, onde em 1983, verifica

mos uma estupenda evolução da Receita Total, atingin
do 56.8'10% e uma elevação de 68.315% na Receita Tri
butária, no mesmo período 1970-1983, encontramos um 
crescimento de 83.556% nas De%pesaS de Custeio. 

Vale dizer que, em 1970 as despesas com Pessoal ab
sorvi_am 24,37% da Recejta Total, em 1975 as mesmas 
despesas só rePTesentavam 19S1% e· em 1980já_atingia 
31,83% para chegarem, a 36,22% em 1983. 

Quanto as "Mordomias" ou custeio, estes que signifi· 
·caram 90,85% da Receita Tributária em 1975, em 1983 

ultrapassaram de muito, todo o extraordinário cresci
mento da Teceit:;~. Tributária dos Municípios 1ias Capi· 
tais,ísto porque corresponderam a 123,46% da arreca
dação de impostos e taxas. 

Veja-se em detalhes no quadro que segue a série 1970 a 
1983 dos Municípios das Capitais bniSHeiras. 

rr
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Como que p~tra extremar de dúvidas, quanto a impor
tii.ndn dos ex.!..!mplos pouco edificantes das adminis-. 
trações, Federal c Estadual, vejamos a situaçll.o dOs Mu
nidpios do interior no mesmo período. 

Em 1970, gastou-se com Pessoal 30,91% da Receita 
Total, equivalendo a 314,81% da Receita Tributária pró
pria. Em 1974 a Despesa de Pessoal significou somente 
28,07%, em 1980, afingia 35,10% e em 1983 chegou a 
42,9_1% sobre a R eL--eita Tõt<tl e correspondendo ao gasto, 

tl5.l75\ 84-507\ 1l.SS6\ 

somente com Pessoal, Cr$ 2,89 para cada Cr$ 1,00 da 
Rl!ccita Trlbut{tria própri<t. 

Quantll a DCspesa de Custeio (mordomia) esta atingia 
54.33% da RecC:ita Total em 1970, 52,65% em 1978, 

·s:-:;56% ç-m_ l9t:;O e olimpicamente 71,28% em 1983, sobre 
- a Receita Tot1.1L 

-Ynlc ob~ervar que o crescimento da Receita Total dos 
Municípios do.lnterior, 60,704% graças, aos mecaniS-mos 
de repasse de recursos pela União e pelos Estados, só fo-

RECEITA íRI!IUTMU -.-.---.-. 
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ram supcr:tdos pelos índices da Receita federal, supe· 
rand~l O!> Estados e até mesmo os Municípios das CaPi
tai~ 

No entanto l.!m matéria de gastos, tanto como Pessoal 
ou Cu;.teio, os índices de crescimento foram as ruías do 
ab;.urdo, atingindo a Despc.<><t de Pessoal em 1983 em re~ 
laçfw :t 1970, 88.4.2X% e o Custeio no mesmo período al
c;tn~;ou 83,582%. 

Segue o·-quadro que delalha ano a ano as Receitas e as 
Despesas dos Municípios do interior. 
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Como se vê, Sr. Presidente, em todas as esferas do 
Executivo Federal, Estadual, municípios das capitais ou 
municípios do iiiterior, em que pese em favor dos mu
nicípios a gigantesca urbanização das nossas populações 
rurais, agravando sobremaneira as dificuldades dos nos
sos prefeitos, não hã como negar, em todos os três níveis 
o que se praticou foi, no mfniffio, uril grande abuso com 
o dinheiro dos contribuintes, dos que, efetivamente, 
cumprem com as suas obrigações para com o Erário. 

E tudo isto, Sr. Presidente, todo o empreguismo no 
Serviço Públic_o _brasileiro, toda a malversação do suado 
dinheiro dos pagadores de impostos. subentendendo-se 
todos os consumidores, inclusive, no caso, atê O que vi
vem da caridade pública, porque também consumidores, 
tudo isso, vale enfatizar, por culpa maior do Congresso 
Nacional, de todos nós, Se'nadores e Deputados Fede
rais, porque não regulamentamos o art. 64 da Consti
tuição nestes 18 anos em que o mesnio permaneceu ·como 
letra morta. 

Tivéssemos disciplinado as despesas com pessoal e 
exercitado a fiscalização financeira qUC: também dormiu 
17 anos na Constituição, por certo não teríamos os sérios
problemas administr_atiyQs -pendentes de soluções, as cri-
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ses poHticas e, com absoluta certeza, desfrutaríamos de 
bem maior estima dos noSsos representados. 

Ainda a respeito dos municípios, Sr. Presidente, é ne
cessãrio acrescentar que a União, ao reduzir dos mesmos 
~ competênc_ia tributária e evocando para si, e para os 
Estados, o encargo de arrecadar e repassar as receitas 
para os prefeitos, fez com que se acomodassem, em gran
de parte, e até mesmo, negligenciassem quanto as suas 
_r~itas tributárias próprias. 

E tanto é verdade que, pelo quadro que t~nho em 
mãos, numa série de 1964 a 1984, temos o comportamen
to das Receitas Tributárias Próprias da União, dos Esta
dos e dos Municípios, retratando ainda, no mesmo 
período, a "Repartição dos Recursos Efetivamente Dis
poníveis". Vale dizer, o percentual final de cada um, 
após os repasSes da União, aos Estados e aos Municí
pios. 

Temos então que, em 1964, a União arrecadava 48,7% 

Municípios que arrecadaram somente 4,8% foram aqui
nhoados com l7 ,9% do "botO total". 

Em 1974, graças as "manobras" da União, arrecadan
do 59,3%;já retinham para si 50,2%; e os Estados, que só 
arrecadaram 36,9.%, ficaram com 36,2%; e os Municí
pios, arrecadando somente 3,8%, também foram reduzi
dos no final, somente para 13,6%. 

Em 1979, a União arrecadou 59,3%, reteve 47,5%; os 
Estados, que arrecadaram 35,9%, no final, com os repas
ses, ficaram com 36,2%; e os Municípios que, levando a 
sério a arreCadação da Receita Própria, atingiram 5,8%, 
para o final receberam 16,3%. 

e ficava para si com 39,6%, os Estadõs arrecadavam 
44-,8%, e retinham 48,5%, e os M uOiCípiOs 3rrecadàv:am -
6_,5_% na partilha, ficavam com I 1,9%. 

Pois bem, com estes altos e baixos, chegamos em 1984 
com a União arrecadando 58,2% e- retendo somente 
45,2%; os Estados que arrecadaram 36,9%, no final rece
beram 37,6%; e os Municípios, sem incluir~se os efeitos 
da Emenda Passos_Pôrto e o último aumento do [CM, e 
talvez por isso negligenciaram na arrecadação da Receita 
prõpriá, que fepresentava 5,8%, caiu para 4,9% mas no 
final ainda ficaram com 17,2%. 

Em 1967, início do novo Sistema Tributário, tivemos: 
a União arrecadando 45,8% e retendo somente 36,9%; os 
Estados que arrecadaram 49,4%, só retiveram 45,2% e os 

Para um acompanhamento ano a ano dos percentuais 
mencionados, encaminho para publicação o mencionado 
quadro. 

R(F".:.l':TICÀO 0"- REP .... f>TICÀO I;)CS 
R!"ÇEIT.t. TRISU,J.RJA. RE"CUP.SOS ÜETIVAMEt.iTE 

J>tt0PRIA oJ.S;>Qr,n"vEIS I+ I 

j F•nõ.c:~~eio,. P•ni~ip..::io,; 

I .u.,;;.,. I !::r: todo• JM .. roÕc:lpioo I Munir::lpio> 
I 

<:E.7 ~ .. ! 6.5 39.& <:2,5 I H.9 
!>O.~ 0:2.6 i 6.15- :l9.t' ..:&,1 12,9 
S\,:0 .,. 7.'! ""·· .0:5,3 I 13,1 
..:s.E .<~o;.,.: 

} '·' 35.9 .::5.: 17,9 
s;.~ ~' l.E "'-' .c!.S I 1-5..5-

~::= ~:;;;7 :>.7 -..:s.;. :?;;.e I 
14,( 

~-..!: ·'!.5' 3,; ~· 
:l!!,f; 1..:,;; 

i ~-~ <OC 3.G .t:.,,, :3S.~ 12.,51 ... 37.E !>.:E .0:!?,7 :;::.s , .. 
sq .l7.:: '·' .1:~.1 37,1 13.5 

-- :1::.5' :i.~ 50.:! 36.1 t:l.~ 

5!:-.!:' J7.C .... 1 5~.:: :?5.0 )3.7 
e:: :i ~3(" '·' St • .:. ~..::. 1-':.3 
6~.5 ~.o '·' 5!/.,:Õ 

,.,_,. 1.0:,9 

3;!;.~ '·' "~ 3<i,7 16.0 
.J~.!' ;5.S -:7.5. 35,:2 lE-,3 
:;;;,2 .5.1 49,3 ''-' 15.2 
3iô,7 •.. •9.7 3•:.9 15.9 

.37,6 '·' 48.0 35.7 ··~ 19E!3f•) .37.0 '·' ... , 35,6 >6.2 
19841+) 35,;- ..• 45.2 37,6 17,2 

i"onu. ~•n•"~ w l:.::onomi1 r ;:;niJI'IÇiJI 
1•!: ;:n'""''"'~ .:::.r.=::srtf .. 

- C-L l'-eai;1 p•o::w•~ • •r•rnit:rin::in or ot'!:V,.,CJ l~er•i~. 

Um outro aspecto da questão, Sr. Presidente, ou me
lhor, um outro ângulo em que podemos retratar a evo
lução das Receitas e Despesas de Pessoal e Custeio da 
UniUo, dos Estudos e dos Mu_niç_ípios, é compararmos os 
números que tínhurilOs em 1969, an·o em que, pratica
mente, ultimanios a implantação do nosso sistema tribu· 
tário vigente, vejamos: , 

Em 1969, a União obtevç da Receita Toial- Cr$ 
19.683.561.000 e uma receita tributária de Cr$: 

19.400.932.000 dispendendo Cr$ 3.153.457.000 com Des~ 
pes-as de -~_ssoal e Cr$: 4.072.279.000 com o Custeio To
t<t.l. O que significou, 21,69% e 28,25%, respectivamente, 
sobre u citad;;1 Receíta- Total. 

No entanto, tais e tamanhos foram os ganhos de recei
W por p:rrte da União~ que, em 1984, com uma Receita 
Total de Cr$ 36.414.053.000.000 e a Receita Tributária 
atingindo Cr$ 26.1.79~360.289.Q90, os S:astos com Pessoal 

da administraç:1o Direta só atingiram 11,28% da Receita 
Tot.<.LI e o Cu~teio significou somente 19,3 l %. 

No mesmo passo, se ugr~garmos- o Pessoal da chama
da Adrninistmçào_ Descentralizada, as Despesas com 

Pessoal sobem pan1 25.17% e o Custeio 31,15% sobre a 
Rec~.:ita Total. 

P..1ra se ter uma idéia real da grandeza dos gastos da 
U!1iào, no período, com Pessoal e Custeio, bastaríamos 
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lembrar que enquunto a 'Receita Total cr~sceu 184,997% 
a Receita Tributúrí:,I cresceu. I_~ L7~J%, portanto, apa~ 

-rcntcn)cntc a Despesa de Pessoal e do Custeio, teriam 
(.;r..::.ci~u p~-~Co,-93:_649% e 124.195~ rcspcctivuniente nos 

mesmos _16 tinos. para melhores detalhes, encaminho Q 

Quadro- 4uc rctrala-todos os rillmeros. 

-. 
RECEITA TOTAL E TRIBUTÁRIA;__DESPESA DE_PESSOAL E CUSTEIO UNIÃO 

~--·-

Cr$ 1. 000 

RECEITA TOTAL RECEITA DESPESA DESPESA DE 3/1 3/2 4/1 
(1) -TRIBUTÁRIA (2) COM PESSOAL (3) CUSTEIO (4) I \ \ 

19{\9 19.683.511 1i.400.932 3.153.457 

3. 94 8. 2 04 

4.81!7,856 

4.072.279 16,02 21,90 20 ,69-

~---19-81~~261~- .•.•. 1_~:5~~--~~~- ---·· 
1971 27.051.574 r 24.959-732. 
1972 --39.4Í9.929 :1 :ib~d4s 

.:..:C:--1'---"-'-;_;__,;.::..._.:..._ 
.. H.725,~E- .. .4~_,1H -.!1~9--

6.079.001 

---~'~4~. 0_84 

5.003.031- 13,24 21,30 16,78 

6.327.468 18 ,o6 1'9 ,59 23,39 

7.93i.8!JB 1s,4·2· 16 ,97 20,12 ---·-----·--- -···-···-· 
10,~56 .. ,_~_5_6 ___ !.h44 1_6,?2 -~~.04 

1974 . --~~-4-~- ------ -~~--0-~~4 .-643 ____ ___!)· 75~~~6 __ --. ___ 1_~4~ . .2~,-~9 -~~_,93_ 17 ,_76 

---~~(5~- ·--·- JQP .590.84_8 ___ ti.,_m_,.llL _____ l_!._u~,_8?.4- .H,2.U_,_!QL _l~_,_v ___ lç_,p_~- .?.2 ,_p 
---l~t6__ _ 172_.372.127 _1ss.s9~-~z.s__ 23.023.888 35.8_~~~ ~~ __ }.~-'~~ ]~,-~_7 

2S2.605.44â 224.6B6.6S4 1977 
-·-.r-~·--~-~····--

-'-~1-8 357.704.780 
i979 544.243.690 

=};h ... __ 1.m.oi8:oo~ 
i~á1 2.3s1.966:i2~ 

--1~12 4-Ji4.8i;.ó·~· 
-1Iri--· 11.794.365~5~4 
--r.- . . . 
_lRH_ -~6 ... 4~4-0s3.ooo 

CRE~CIMENTO 
''10 ~ER!ODO 

'DACÃO 1969/1984 
'\!TN 

184; 997\ 

52,928\ 

49.550.519 _1_2 !E! ... ~3 ,52 19,62 

63.616._:)8_(. 12 ,4_9 .. .14.3.3 .. u ,78 
66.139.745 111".807.537 1_2,1_5 ... !.3_,66 -~0 ·-~4 

902.7S0.053 __ 1~J,Z7Ó.465 ·.226.qq,r.§L ).Q •. Q.2 p,6s 18,38 

1, 76~~.i~Lij_{ ........ m:.~-~§.:.!l..L ____ 4i~,z.6_~.0~ _!Q_,_~~ --~~_... 11,12 

-~-S93.4Ú.S49 523._~~0.8h ·8S0.204.128. 10,97 14,58 18,43 
8.31Í4.~SL-434 1.186.115.006 1.835.593.147 9,54 13,43 15,56 

:;;~-i_h,_;_~&:zs9- ~=~-i,~~!:~V-~~9__ s_._o~_7-__ s_n_.224 ---~~i.l.- g,28 r:i,89 

181.789\ 

VALOR ·DA ORTN 

CR$ 

93.694\ 

1969 

38,01 

124.195\ 

1984 

20.118,00 

-

4/2 
\ 

28,28 

27,00 

25,36 
--··--
22,14 

21,69 

19,19 

24 '22 
_2_3 ,01 

22,05 

---

.zo.,s~. ~ 

~~. __ 09 

25 ,os. 
i3,56 

1

24 ,4 9 

21,89 

19,31 

Com a política de forçar a captação de dólares para 
pagar·a c-onta de Petróleo, forçamos o empresariado na
ciOnal a utiliza(-a·-s-u-a capacidade de endividamento, 
através da tristemente famosa Instrução n'i' 63. Para tan
to a União manteve invartáVelmente, a ORTN e conse
qüentemente a própria corre"Ção monetáfia a níveis ir: 
reais, bem abaixo da cot<tção do dólar, especialmente en
tre 1973 e 1982, prejudicando so.bretudo a arrecadação 
das Receil<ts ToJal e Tributária da própria União, tanto 

é que, d.e 1969 u \984, as Receitas cresceram 184.000% 
enquanto a OR TN _cresceu somente pouco menos de 
53.()00%. . -

Ent.re.I980 e 1_?84, et:~quanto a Receita_tot<iCcre.s~U 
2.960% e a Receita Tributária só 2.899%, cofn as máxi
mas e mínimus desvaloriZações, meS:ino considerando-se 
os aume~tos das cargas tributárias, ainda assim, verifica
mos nas ORTNs uma variação de 5.639%, quase-o dobro 
do índice ~e crescimento das Receitas da União. 

Por outro lado, a partir de 1983, já agregados os au
mentos e ajuste...;; -.da carga tributária, enquanto as 
ORTNs, aumentaram 259,23% a Receita Total aumen
tou 308,74% e a Receila Tributária a1,un.entou em 
312,24%. Desgraçadamente o Custeio, com as mordo
mias também cresceu bem muis do que as O RiNs, atin
gindo no mesmo período 275,53%. Para maiores detalhes 
encami-nho o Quadro que retrata no período 1980-
1984, us variações das Receitas, Despesas e ORTNs. 

~ECE11"AS TO'ft\1. !! "fi\11!U1'ÂRI,•,. DI!~.PESAS COM PE.SSOA~ _(U{CLUSIVI! DA AQM.UliSTRACÃll llESCENTRALUAOA~ _ 
• • i . . 

E DESPESAS DE CUSi'EIO llEFEnl!trr.ES A"19B0/19B4 
I j.' 1!111 CI!S" 1.000 

{1) T!UBUTÃnl"l\. <.:O COM PES~OAL (3) DI!. Ç~ST.B{'? Cp t .: 
ltECEITA T01'AL IU!CEiiA OI!SPESA (*) DEPSES"A .. .. "!í/1 ""3/\2_ ... 4"1

1
'.. ·. -~~·-.···/\2 \ ~-·. 

_ -~~!.o.w. _Lll0.018.002 ~~~--~~~-~:,~~~ ...•• '.:.-.~~~:.~1~.:!..~~- ···"-~:~5~.3:~--·. 21}~ ~! 1 ~1. 35;89 48,9:1 

... ..!.!!L_._l:.~P~9~?·1!2. .. ~:?.6.~.:2.~-!!.!- --~-JJ~~-1·1!.~ ··-- s?9~9i.~:,9zL :sa;6~ ~-~;_n~ j7_·;~l_~· .~1~.:.·'~- ~ 
:__..12!1._ . 4. 71" .OJ5.069 l. ~9-~ 1 427 ... ~H .... .": .. ~~ 5.9J;;iQ§.t.l_2J_ ... _t:.!!.~l.l~.o ."6z,.L_ .. H .~.1 S.b?~. ..~.~..J.L ~ •. U.! 
~__!!.:2~-l_:}~~---!.:..~.!~~~~L:.!.!.!.---~·B:Sl.9:SB:~~-2S. Z6~!!... -~.!.~! ... E.i!!..-~.5_!1~ 
. ....lll.U_. -·~p.4l4,0S:S.OOo_ ZIJ.l79 • .3.99 •. 2SL~ _.?_,~16.2?» .• ~_3!1 •... -.U~.K~ .... S.9.L.!IJUL. •. 2.:i,.67 .. !iS.,.7D .. :H!.U. ""43,H 

---------·-· --

VARJACÃO f 
1980 - 1904 
1983-19:04 

JANEIRO - 1980 
JANEIRO - 1905. 
VP..niACM 

z.96o.oa \ 
"308,74 \ 

407,83 \ 
l7 .510,50 \ 

S.6"!í9,00 \ 

2. 099 ,oo \ 
312 .~4 \ 

2.732,00\ 
Z49,l.O \ 

z.s6a,oo ·\· 
21s;s3 t 

JANEIRO ;, 1903 
JANEIRO - .19U 
VARIACAO 

(*) Despesa com Pessoal; Incluso pagamento. cem pessoal da adminintraçio imUreta. 
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Um outro [ato, Sr. Presidente, que demonstra mais 
uma vez, o quanto foi negativo a retirada da esfei-a Mu
nicipal o poder de tributação é a arrecadação do ITR
Imposto Territoral Rural que, como sabemos, foi trans
ferido para o antigo IBRA hoje INCRA. 

O ITR, Sr. Presidente, que em 1951, quando tínhamos 
no Brasil 2.064.642 estabelecimentos. rurais e qUi abriga
vam em mãos particulares 232.211.106 Ha, rendia para 
as nossas prefeituras o equivalente a 0,99%, faltando um 
centésimo para corresponder a l% da Receita Tributâria 
global do País. No entanto, comp todos estamos lembra
dos, nos idos de 1960, com a agitação em favor de uma 
suposta reforma agrãria, o ITR, em 1961, só significou 
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0,37% da Receita_Tri_butária do País, isto quando iá con~ 
Uivamos com cerca de 4 milhões de estabeleciment9s r!J
rais e que compreendia uma ãrea de mais de 250 mil ha. 
Em 1966 o ITR só representou 0,29%. 

Çom a >l1g~ncia_dQ_Ç,st~tu~o çla.l:_erra, e a conseqüente 
transferência do Cadastramento, Lançamento e Arreca
dação do ITR para o Governo Federal, e já contando 
com 4.924.019 estabelecimentos que cobriam uma ãrea 
de 294 milhões de ha, tal o "zelo" do INCRA na arreca
dação que o ITR só representou 0,17%. 

E assim, Sr. Pfesidente, chegamos a 1983, com já sa
lientado "zelo'' do INCRA e a indiferença dos Prefeitos, 
contando com mais de 6 milhões de est~belecimentos ru-
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raís e com !lma_área superior a 400 milhões de ha, sujeita 
a tributação. Isso significou (1/12) um doze avos do que 
se_arrecadava em 1951 sobre um terço de propriedades 
que abrigavam menos da metade da área atualmente 
ocupada. 

Desnecessário acrescentar que, a principal razão da 
transferência de competência da Arrecadação, foi exala
mente, para o INCRA aplicar a tributação progressiva, 
da qual, contava-se com 2 (dois) proveitos maiores: Re
ceitas para os Municípios e forçar o racional aproveita
mento da terra e por conseqüência desencorajar a espe
culação fundiária 

Para uma coínpleta apreciação dos números mencio
nados estou anexando o quadro. 

EVOLUÇÃO DO IMPOSTO TERRITORIAL-~ H.úRAL NÓ BRASIL EM TERMOS DE 

PARTICIPAÇÃO SOBRE O TOTAL AR~ADO DE ~DOS OS IMPOSTOS~ 

-· --- ·'. 

' \ 
I ARRECADAÇÃO .ARRECADADO I:.T-:.R~ 2/l. 3/l. I ! 1\NO 

IMPOSTO. TE-RRI- LANÇADO CD EMI- I I ! BRASIL TOTAL TüRIAL•· BRASIL TIDO 

' (1) 
XOTAL (2) (3) 

1951 40-HZ~ 75,9 4'07- 014 

1953 52-768-167 510-06'9 

];955 90-500-296 778_886 

J.957 142·-339-9.4.7 L388-342 

J.959 266;J.S5-SJ.9 1-582-.392 

2962 541.275 .. -4-90 1.9.Js-.:.780 

1963 l.-578-228-895 

1965 5-616-349 

1966 8-890-752 25- 7.31' 42-266 

J.967 lO. 4BJ. .• 86'4 37.987 92-"""904 

1968 l.B-647-622 36.644 124--.867 

1969 25-744-BOJ. 46-831 1.66-292 

1970 32-779--702 55-933 22!>-2.34 

1971 42,137-854 72-63'6 220-.426 

1.972' ·58. 648.602 46-776 90.81.5 

:i973 78-835-~55 122-936 220.133 

J.974 lll- 909.969 94.822 ·255 -9:32 

2975 148-696-213' 243-963 642-269 

1976 234- J.03 --83~ 223-032 438 .. 31.7 

1.9"77 .342-820-.521. 369.755 558.993 

1978 492. 9.7.4..-631. 517 ... 718 752:269 

1979 772-cl.SB-315 1-213.703 1-791-854 

1980 1.585. 026.245 3.·242~1.33 15-034-.:U5 

1981 . 3-111.328-577 6.938.019 .fS-500.846 

).282 . 7 ... 790 _ asJ ... --o·an 14-:08~1!-~0l. 50-438. 62_0_. 

1983 *l8;.39l..384.000 l.4, Sl.S- 670 73- 827- OH 

' 

Finalmente, temos, Sr. Presidente, a "rasteira .. na 
Constituição, nos contribuintes, nos Estados e no Mu
nicípios. Trata-se do Imposto Único sobre Combustíveis 
e LubrificanteS. 

-~imposto -ÚniCo" e uma· só in'cidência, e-"excluíâa a 
incidência de outro tributo sobre_elas" estabelece a letra 
da ConstitUiÇão. 

Aqui está,-S-r:-Pt=eSfdellte~o-'']eítinhO brasilei-ro", para 
burlar _a letra da ConstituiÇãO, vejamos ã. estrutura da 
cai:ga triobutária _que onera os derivados de Petróleo 
atualmente. 

Criado pelO item VIIT do Artigo 20 da ConstituiÇão 
que diz: compete a União institUír imposto sobr~ 

Item VIII- .. produção, importação, circulação, dis
tribuição ou consumo de lubrificantes e coinbustívêiS -
líquidos ou gasosos .. .:• imposto que incidirá uma só vez 
sobre qualquer dessas operações, excluída a incidência 
de outro tributo sobre eles". 

Mais adiante, nO- Artigo -26 -da Cart2 Magna, vamos 
- - ler- "A União distribuirá ãoS Estados, ao Distrito Fe

deral, aos Municípios e aos Territórios". 
Item - ''Sessenta por cento do produto da arreca

dação do Imposto sobr!!- Lubrificantes ~ Combustíveis 

% ' (4) I 
0,99 

'0,97 

0,86 

0,96 

0,59 

0,37 

0,29 0,47 

0,3·6 0.,89 

0,20 0,67 

o;18 0,65 

o ,17 0,70 

0,17 0,52 

OrOB 0,15 

o ,J.,S. 0;.28 

0,08- 0,23 

o',16 0,43 

0,1.0 0,18" 

O,J.l 0,16 

.0,1..0' 0,1.5 

:O,i6' .o ,23 

·.-0·,2~0- 0,95 

,o,22 1;46 

.O ,l.,B . o-.~.-? 
uo,oa .o~ 40 

- fíQuidOS e gasosõs mencionado no -Item Vlli do Artigo 
;z_ l, bem como dos adicionais e demais gravame&., federais 
io_ç:identes sobre Q_~r~feridos produtos". 

Notar que esta redação fcii dada pela Emenda Consti
tucional n9 23, de 1983. 

Com o que demos guarida aos .. adicionais e demais 
gravames" sobre o que deveria ser Imposto único. 

Por outro lado, vale ressaltar o que sigi-tificaram no 
tempo p<~r<l os Estados e Municípos, os 60% do falsa
mente chamado Imposto Único sobre Petróleo, o qual, 
representa\/<~, em 1965, 17,3% sobre o total da Receita 
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Orçamentária chegou em 1975 representando somente 
8,6% e em 1985 significará 0,7%. 

Em relação a Receita Tributária da União, especifica
mente, em 1973, significou o valor de 1983, Cr$ 822,4 bi
lhões ou i l ,6% du Receita Tributária. 

Em 1983, com os .. penduricalhos" agregados a Impos
to Ünico_ (O nico?) após todas as_ reduções para permitir 
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os chamados para fiscais, rendeu somente Cr$ 194,9 bi
i"ijOes, significando 1,8% sobre o total da Rec_eita Tribu
tária. 

T etnos então que os 60% pertencentes aos Estados e 
Munícípios, que representariam Cr$ 493,44 bilhões, efe
tivanlintMO-receberam,- 60% õe 194,9 bilhões, ou sejam, 
CrS 116,94 bilhões. isto, Sr. Presidente, tomando-se, so-

Outubro de 1985 

mente o ano de 1983 como base, imaginemos qual seria o 
resultadõ se_ ma-ntido o critério de !965? 

ParaTnãióres e melhores detalhes, encaminho à taqui
grafia os dois (2) quadros que retratam a evolução do 
IULC a partir de 1964 em relação a Receita Orçamen
tária e a relação do mesmo com a Receita Tributária de 
\973 e \983. 

IMPOSTO ÚNICO SOBRE _C_OHBU~TÍVEIS-E LUBRIFICANTES 

PARTIC~_p_A_~~-0 :(-Nõ ToTAl. DA ·RECEITA ORÇAMENTÁRI.~: __ 

Cr$ MilhÕes 

VALOR TOTAL DA PARTI CIP. %DO IMP_ ÚNICO 
PERÍODO RECEITA NO TOTAL DA RECEITA ORÇAM-

(A) (B) (A/B?. 

1.96A 240 2-129 11,3 

19_65. 674 ·:3-907 17,3 

1966 896 5-910 15,2 

1967 l-070' 6~81A· 15,7 

1968 L597 1.0:275 15,5 

1969 2-'250 1'3-953 15,1 

1970 2_675 19-194. 13,9 

1971 3_705 26-980 13,7 

1972 4-514 37-738 12,0 

1973 5_.508 52-853 10,4-

1974 6-823 76-810 8,9 

1975 8-192 95.446 8,5 

1.976 23-482 166-220 14,1. 

1977 30.047 242-893 12,4 

1978 38 •. 703 349.218 11,1 

197.9 49.505 509.843 9,7 

1980 51-227 L.219~418 4,2 

1981... 59_347 2-261-969 2,6 

1982 110-296 4.617~847 2,4 

1983 190_910 11.335-500 1,7 

1984 451-335 33 .. 787.683 l ,-3 

12ªS 3_9~ -. R!JQ 59 253 000 D·_·:z 
Fonte: BACEN/DEPEC 

~ a~~ julho-de 1985. 

ANEXO N905 

ARRECAOÀÇÃO TR!BUTÀRIA FEDERAL 
. TOTA:t;BRASIL 

1973 r:"1983 

Cbôth~s de eru~eirw ~':. 19831 

1973 1983 Taxndr: 
Tribu-~O$ Cr=cimento 

R~l 
'V01I.or .. V01lor " '"' 

IPI 2.961,8 41.9 2.775~0 25.0 {6.3) 
IR 2.039,6 28.8 5.~7.4 52,7 186_2 
11 5.~.9 8,0 495,1 4_5 C12.4} 
IULC 8>2.4 T1,6 194.9 1.8 (76.31 
IUEE 228.6 3.2 273.5 2,5 19,6 
IUM 49_:3 0.7- 90.6 0.8 83,8 
ISTR 19,7 0_:3 83_:3 0.7 322..8 
l. Territórios 2_1 o.o 3_3 o.o 57,1 
lO" 787,4 7.1 
IE 213,2 1.9 
'TAXAS 389,1 5_5 328,0 3_0 (15,7) 

letal d;a R ~te.. 
lrib. 7.077,5 100,0· 11.081,7 100.0 ·56,6 

Fonu:: EBAICrEf e C:SAr 

46/ Rc:-vin01 de Fi~nps Püblit:o~:S 
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Vejamos como, com o tempo e com o nOsso •jeitinliO,-,
'"amos, no mesmo passo em que diminuimos a alíquota e 
conseqüentt:rnente, a Receita do IULC. propriamente di
to, agrcgrmdo, Cota da PreVIdência, PIS-PASEP e o 
FIN.SOCIAL, ficando, o que seria, o principal como 
acessório, no caso, o que deveria ser o_ Imposto Único, 

pussou na -csirutur_u _da ti:lbut<Jçào, pouco o_u nada signi
ficou. 

Natumlmente tal manobra beneficiou a União em pre-. 
juízos par;t os Estados e Municfpios. 

Mas vejamos os números e a participação do IULC na 
Estrutura Tributária sobre o Petróleo, conforme o qua
dro anexo. 

QUADRO Vlli 

DERIVADOS DE PETROLEO 

COHPOSIÇíiO DO PREÇO HllDlO DJ;: VENOA ( 1) 

l'OSIÇíiO EH 20-07-85 

PAR C.E L AS Cr$ _1 

' CUSTOS 

PETR0LEO BRUTO 

- ENCARGO DO REFINO 

SUB-TOTAL ( 2) 

; ,,,,,, i ~ 
81 66 : 5 9 : .' 

; 977J83 i 70,6 

- ENCARGOS DA DISTRIBUIÇÃO 

- ENCARGOS' DA RE\lENDA 

- FRETE J·fr':DIO 

: :::~: i ::~ 
TOTAL 

ENCARGOS FISO\.IS E PARAFISCAIS -· 
- lJ.\PpSTO ONICO ' 

3,8 

- COTA DE PnEVlq~NCIA 

- PIS/PASEP 

- ·FINSOCIAL 

TOTAL 

50,44 3 7)' 
; ~9,2~ ; 2:1) 

:,-----'@"<'~'-'9'-L.:5o:;,_ .. ~:,+l----"1~,_,4_ 
151,-58 I 11 Q 

PREÇO DE VENDA 100,0 

(~) PREÇO DE VENDA J>.tS:DIO DE 39 PRODUTOSJ COM Ul1'VOLUI-1E.DE VENDA 

MENSAL, M~DIO, ·DE 3.822.'89·0··'·1'!3. 

1\ TAXA CAMIJIAL D~ / 

\..7 ú;-Jt p 1""'"--u.{f .ú N rc. 
(2) US$ 2ey,so BARRIL,-

como· se vê acima •. no total __ cié_,11\ dos enc.a:r.gos tributá-
rios. efetivamente_ ao I.U.L.:C. J.'·s? collb~ .3,8~_~· . 

Finalmente temos :o ult1.mo _:agre_gado, o- I,. o. F,. que •. _ fo1 
incorporadQ gravando o petrôJeo importada; via s.imples ·aviso -Minis:. 
terial. 

Aí estão, Sr. Presidente, algumas distorções que po
dem, uma vez corrigidas, melhorar significativamente a 
arrecadação e distribuição dos recursos entre a União, 
Estados e Municípios. 
~ verdade que jâ vivemos dias piores, taritó para· os· 

Estados como para os Municípios, e ao niesmo tempo 
não hã como negar que, os M unícípios ao saíi'em da par.: 
ticipação de 11,9% em 1964, 20 anos após já partici:Pa~
vam com 17,2%, e diga-se de passagem, na realidade, de
vemjâ ter ultrapassado os 20% graças· a Emenda -PaSsõi
Porto, e aumento da alíquota do ICM. 

Quanto aos Estados, ciue.partiram de 48,5% em-1964, 
chegaram a 34,3% em 1976 e em 1984 jâ atíngiam 37,6% 
sobre o total das receitas arrecadadas. 

Desnecessário lembrar o fato de que no período exa
minado, as receitas globais, crescem m~ito mais do que a 

inflação, -logo houve ganho real de receitas para a União, 
Estados e M Ul}icípios. 

COncluindo,· Sr. Presidente, após verificarmos, de de
moil"Sti'armos, como o cOiltribuinte brasileiro já está~ 
mais que sobrecarregado de impostos e apontarmos ao 
mesmo tempo o desregrado empreguismo e o vertiginoso 
crescímentO das despesas de custeio, na União, Estados e 
Municípios, temos ainda algunias medidas a propor are
flexão ·da Casa: 

Primeira - Regulamentação do Artigo 64 da Consti
tuíção - limitando os gastos com pessoal. 

Segunda --Alterar a alíquota interestadual do ICM, 
reduzindo-a a I% sobre as operações destinadas a comer
cialização e industrialização. 

Alterando a regra _atual, onde os consumidores doses
tados Pobres são contribuintes do erário paulista, mas 
recebem benefícios dos estados em que residem. 
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Terceira-_ Aumentar as alíquotas do IPI sobre os su
pérfluos, bebidas, cigarros, perfumarias, etc, etc, para as
sim, passarmos o «gJoríoso" título de maíores imp"orta
dores de whisky do mundo para os ombros dos que po
dem pagar tal luxo. 

Quarta- Modificar o sistema de arrecadação dos tri
butos, criando um sistema de cruzamento de infor
mações entre Municípios, Estados _e União, os quais 
atualffiente agem e atuam como seres estanques, nin
guém colabora com ninguém, enquanto a sonegação 
cresce e promove a concorrência desleal. 

Quinta - Alterar o sistema corruptor de fiscalização 
dirigida e pOr airiãsti3gerri. Atualmente o agente de triM 
butos, s_ó pode fiscalizar uma empresa desde que previa
mente autorizado pelo Delegado-Fiscal. 

Sexta -· Criar incentivos reais e j)rogrcissivos aos 
~gentes~fiscais_ ·para· qu~ sejam_ mais eficientes, tenham 

· criafiv(dààe·e iniciatíva;node5empeni1o de suas funÇões, 
e assim resolvermos o Crônico ·e mais (Jue vicioso proble
ma de receitas públicas. E o que ê mais importante, eli
minãrm-oS ·os constã.ntes aumentos da carga tributária, 
que penaliza os contribuintes corretos e premia cada vez 
mais os stinégadores. 

Sétima - Novo e urgentíssimo cadastramento dos 
imóvC:iS-rurãis e a 8.do"Ç3.o efetiva da TributaÇão Progres
siva contida no Estatuto da Terra. 

Finalmente, Sr. Presidente, quero assinalar que o que 
realmente estâ em jogo no momento, não é o prest[gio 
dos líderes do Governo_ no Congresso Nacional, nesta 
hislõiii do chimiado acOrd·o com a Frente Municipalis
ta, o- que está ein jogO ~ á." ci-eCtibilidade das instituições 
ante o nosso povo e do Brasil perante os seus credores e 
o resto·do mUndO. -·· -·- - · 

Entendo, pois, que a negativa do Presidente Josê Sar
ney,@ assim o decidir, não pode e não deve ser encarada 
CCimOdesprestígio ou derrota de quem quer que seja e até 

-mesmo, o contrârio não seria uma Vitória para Os ·Muni
cipalistas, visto que, como assinalado, o único derrota
do, o único perdedor seria o Brasil. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESID~NTE (Hélio Gueiros) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Luiz Cavalcante. 

O SR, LUIZ CAVALCANTE (PFL- AL Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Visando à inserção nos_ Anais da Casa, procederei à 
leitura de documentos que recebi da Câmara Mu.riicipal 
de São José do Rio Pardo, Estado de São Paulo, e da Câ
mara Municipal de Andradina, também Estado de São 
Paulo. 

Leio os documentos: 

Exc.elentíssimo Senhor 
Sen. Luiz Cavalcante 
Senãdo Federal 
Brasília- DF 

Senhor Senador: 
2/l0/85 

Para os devidos fins, encaminho a Vossa Excelência 
cópia xerog-râiTca do Requerimento n~> 313/85, de auto
ria do Vereador Laércio Jacob, apresentado e aprovado 
em sessão desta edilidade, realizada na data de ontem. 

Ao ensejo, apresento a Vossa Excelência os protestos 
de elevado apreço e consideração. 

Osvaldo Merli, Presidente. 

O Requerimento do Vereador citado, Laércio Jacob, 
está vazado_ nos seguintes termos: 

REQUERIMENT0/85. 
Requeiro à Mesa, ouvido o Plenârio, que se oficie ao 

Senador Luiz Cavalcante (PFL - AL), manifestando
lhe" os curiiprimentos desta Casa pela atitude tomada por 
Sua Excelência, quando do depósito efetuado na conta
corrente do Senado Federal no Banco do Brasil, a im
portância de Cr$ 1.796.912 (hum milhão, setecentos e 
noventa e seis mil, novecentos e doze cruzeiros), a título 
de devolução e correspondentes a dezesseis •'jetons" que 
lhe foram pagos, sem que tivesse comparecido às sessões, 
conforme notícia veiculada pelo jornal O Estado de S. 
Paulo, em sua edição do dia 24 de setembro p.p. 

Desde que aprovada, que se encaminha cópia da pre-
sente propositura aos Deputados Federais Márcio San-
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tilli, Óarcy Passos e José: Colagrossi Filho. dando-lhes 
ciência da deliberação desta Casa. 

Sala das Sessões, i"' de outubro de 1985.- Laércio Jª-- __ 
cob, Vereador -- PMDB. 

JUSTIFICATIVA 
O problema do "jeton" pago aos parlamentares,_ leva

do a público pelos órgãos de divulgação, suscitou o inte:. 
resse do povo brasileiro e em particular ó trabalhador, 
tendo em vista a discrepância que se apres"enta, sem pos
sibilidade de _ser_traçado um paralelo entre ambos, no 
que tange à forma de recebimento. 

A ausência do trabalhador na sua função diâri~ é ·a~_ 
sunto que conhece muito bem, pois afeta o seu renai~ 
menta no trabalho, e, conseqüentemente, a sua remune
ração, mesmo que a falta tenha ocorrido por doença e ele 
não disponha de um atestado mêdico para justificá-la. A 
sua ausência no cargo espeCífico não ê contada como 
presença, caso esteja em outro local que não o determi
nado pela adminístração recebendo, nessas oportunida
des, sêrias advertências e na reinç\dência, a demissão. 

Por essa razão ele não entende que a ausência do par
lamentar no Plenário;· s-eja contada como presença, mes
mo que ele se encontre numa Comissão Perma11ente ou 
jun_to às bases _em seu~ Estados ~~ origem. Ele percebe 
que existe algo em comum entre ambos, que é a :respOn
sabilidade ao trabalh_o, porêm, no primeiro caso, ·as 
inobserVâncias são retribuídas co_m sanções e no segun
do, com benesses. ··-- ·- __ , -'"----- ---'=· 

Justifi.i:a-se, portanto, a presente propositura, na me
dida _que procura salientar a a_titude tomada pelo Sena
dor Luiz Cavalcante e .esta Casa ~pera que os demais 
membros daquela Câmara ratifiquem o posicionamento 
do_ilustre h.9_rn.e..m_ público, como expressão do mínimo 
respeito que devem ter pelo povo brasileiro. _ 

Sala das Sessões, I' de outubro__d_e _1985. - Laé{ciO J Q.-_ 

cob, Vereador- PMDB. 

Ofício n' 1.928/85 
À 

Andradína, 2 de outubro de 1985 

Sua Excelência o_ Senhor 
"LUIZ CAVALCANTE" 
DD. Senador da República federativa do BraSil 
Senado Federal - Ed. Pi"íilcipal 
CEP 70160- Brasilia- DF 
Senhor Senador 

Pelo presente, estamos encaminhando a Vossa Exce
lência cópia em anexo do Requerimento n' 586/85, de 
autoria do nobre Vereador Alcenides de Amorim Alves, 
apresentado e aprovado por unanimidade no Plenário 
em Sessão ordinária realizada no dia 30 p.p., para conhe
cimento de Vossa Excelência. -

Com os nossos protestos de elevada estima e distinta 
consideração, firmamO-rios ·mui: - -

CordiaíS Saudações - Manoel Teixeira de Freitas, 
Presidente. 

Ao Exm9 Sr. President~ da Câmara Municipal de An
dradina 

REQUERIMENTO 
Considerando que, segundo notícia publicada nos jor

nais, o Senador Luiz Cavalcante surpreendeu o plenário 
ao afirmar que havia depositado_ na conta~corrente do 
Senado Federal no Banco do Brasil a importância de CrS 
1. 796.912, a título de devolução correspondente a 16 .. je
tons" que lhe foram creditados sem que ele tivesse com
parecido às sessões, 

Considerando que o gesto -do Senador Luiz Cavalcan
te demostra as qualidades de um verdadeiro homem 
público dotado de nobre~a. decência, honestidade, pa
triotismo~ moralização, dignidade, civismo, respeitO ao 
erário público, seriedade, firmeza de propósitos, respeito 
ao eleitor e ao povo brasileiro, grandeza de alma, etc. 
etc., de que ê possuidor S. Ex', 

Considerando __ que, se todos os homens públicos agis
sem como o Sen-ador acima mencionado, _o nosso Pais 
não estaria hoje sofrendo o~ _graves problemas, especial
mente no campo da inflação corrosiva, da dívida interna 
e externa vultuosíssima, do desemprego que grassou por 
todo_o_País, da classe trabalhadora aniquilada, etc. etc. 

Requeiro, na forma regimental, após o ad referendum 
do douto e soberano plenário, para qui se oficie O Sena
dor Luiz Cavalcante, transmitindo-lhe uma moção de 

APLAUSOS E AGRAD~CIME.NTOS do povo de An
dradina, através des~e _Poder Legísl~tivo, tend? em vista 
o seu fo-rte ê-pátrióticO:exemplo dad-õ reCentemente aos 
demais pg_Qlens públicos deste PaíS. 

Sala das SeSsOes "XI de Julho", em 30 de setembro de 
1985. - Al~nides de AmoriJ!l Alves. 

ESta a coritunicaç_ão que queria fazer à Casa, Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Roberto Wypych. 

O SR, ROBERTO WYPYCH(PMDB- PR,_Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.).:..... 
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Paraná produziu, neste ano, a maior safra de trigo 
da sua história. Essa ~xcepci~·IJal safra, em fase final de 
colheita, traz para os paranaenses algumas apreensões, 
pela falta de uma melhor programação de navios triguei
ros para escoar o excedente da produção de tri&o do Pa
r_aná, através do seu porto de Paranaguá, com destino 
aos demais terminais portuários do Pafs, apesar de ex~ 
cepcíonal desempenho, diga-se a bem da verdade, do De~ 
partamento de Comerc_ialização do Trigo:--:- CTRJN; do 
Banco do Brasil, que não obstante todos os obstáculos 

- eri.fieritaâOs pela falta de retirada de produtos adquiri
dos, este ano, pelo Governo, com ·a presteza desejada, 
dos graneleiros e silos das cooperativas paranaenses, 
~c_Qn.M:gYill, atê 3._gq_i'a, ~ontorna_r _todas as si~uflçÕes, de 
modo a· possibilitar a normal reCepç-ãO do tri&O-n3:SU:õ.1-
dades armazenadoras das cooperativas, sem que os agri
cultores tivessem necessid:;~.de 4e __ interromperelJ1 as suas 
colheitas. ---- --

Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores,_o Departamento 
do Trigo da SUNAB, vinculado à Secretaria Especial de 
Abastecimento e Preços - SEAP, vem encontrando 
sérias dificuldades para autorizar o Banco do Brasil -
CTRIN, a proceder a essa movimentação, em face dos 
compromissos assumidos pelo Governo brasileiro ao ad-

- quirir, por intermédio do Itamarati, 1.350 mil toneladas 
de trigo da Argentina, para embarque no periodo de ou-
1\!b.ro d~_l285 a julho de 1986. 

Somadas a este total, outras quantidades, anterior
mente contratadas com os Estados Unid_os, Canadá e 
França, tambêm serão descarregadas, no mesmo espaço 
de tempo, pelos nossos diversos portos, para abasteci
mento da o,pssa indústria moageira. 

Supomos, Sr. Presidente e. Srs. Senadores, que a única 
solução para o problema seria o adiamento do total dos 
embarques de trigo oriundos daqueles países até que seja 
eqúacionada a pendência da nossa produção interna, 
diante da crucial falta de capacidade armazenadora do 
noSso Estado do Paraná. 

"t. bom que se diga, em que pese o ãulnento da Prõ-_
dução de grãos, não apenas no Paraná, mas no Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso 
do Sul, Mato Gross-o, Goiás e também Minas Gerais, o 
Governo ati-terior não ampliou, em nenhuma tonelada, a 
capacidade estática e dinâmica das nos.sas_ uni~_ades ar
mazenadoras. 

A atual safra de trigo paranaC:riSe, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, deverá atingir doiS rriilhões e quinhentas mil 
toneladas e os nosso_s moinhos, com registro na SUNAB, 
absorverão_ somente_ quinhentas mil toneladas anuais, 
séndo ainda trezentãs- mil tori6lad-as reservaâas -para o 
plantio da próxima safra de trigo. Torna-se assim, Sr. 
Presidente e Srs. Senad_ores, indispensável que um mi
lhão e setecentas mil toneladas seja_m escoadas do Para
ná para outros Esta~os da Federação, no período de 
1985 a _fevereirO de 1986. Este fatO evidencia a rieceSsida
de da utilização do Porto de Paranaguá para transferên
cia de um milhão e duzentas mil toneladas, com um em
barque mensal de duzentas e quarenta mil toneladas. 

Qualquer atraso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que 
venha a ocorrer na execução da retirada do c_ereal, repre~ 
sentará inúmeros transtornos e mesmo prejuízo às coo
perativas e agricultores pelos entraves que representarão 
para a normal recepção das colheitas em_l986, estimadas 
em torno de quatro milhões e quinhentas mil toneladas 
de soja _e de cinco milhões e quinhentas mil toneladas de 
milho no Paraná, com início previsto para a primeira 
quinzena de fevereiro do ano de 1986. Se não forem ado
tadas, de imediato, as devidas pmvidências, as coopera
tivas e se1,1s .. associados __ e os agricultores não terão onde 
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depositar, em fevereiro e março do próximo ano, as refe~ 
ridas safras, pois os silos e graneleiros das cooperativas, 
e também da Companhia Estadual de Silos t Armazêns, 
encontrar.-se-ão totalmente lotaQ.os com o trigo adquiri
do pelo Banco do Brãsil, CTRIN, através de sUas diver
sas agências. 

Encarecemos assim, Sr. Presidente e Srs: Senadores, 
que os Srs. Ministros da Fazenda, Dilson Funaro, O lavo 
Setúbal, das Relações Exteriores, e o Embaixador 
Thompson Flores, do ltamarati, determinem o adiamen
to p<ira abril de 1986 dos embarques do trigo adquirido 
pelo Itamarati da Argentina. Caso contrário, Sr. Presi
dente, Qà_Q te_rfí._.o __ Parªná disponibilidade de estocagem 
para recepção das próximas safras de soja e milho, da
quele Estado, em 1986, o que representará uma verdadei
ra catástrofe para a ec_onomia paranaense e brasileira. 

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

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nivaldo Machado. 

O SR. NIVALDO MACHADO PRONUNCIA 
DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Cavalcante)- Concedo 
a p;tlavra ao nobre Senador Heráclito Rollemberg. 

O SR. HERÁCLITO ROLLEMBERG (PDS- CE. 
PrununCÍ<l o seguinte discurso.J- Sr. Presidente e Srs. 
Seo:td_orcs:_ 

Antes- mCsmo âa instalação do novo Governo, cuida: 
ram os :-.eus Lideres de projetar a criaç1lo de novos ôr
g;'Jos administrutívos. 

Consolidada essa providência, que deixou a suposição 
de uma ,!dministraçào pública despossuída de repar
ti(,:Õcs em número equivalente tiO dos seus encargos, 
const;Jtou-se que, em sentido oposto, muitos dos novos 
dirigente. .. p<L<;Sar.:tm a trabalhar pela redução dos órgãos 
a eles subordinados. 

As péssimas conseqüências dessa curiosa fórmula de 
praticar a Ciênd~1 da Administração, estão detalhadas 
nas qucíx::~s que n populaçUo diariamente encaminha ao 
Co11grcsso Nacional. 

Tal é o caso, por exemplo, da reclamaç_ão que acabo 
de rc. .. -ccher,_subscriw por entidades profissíonãis do Rio 
Grande do Sul, protesta.odo contra a determinação do 
Superintendente da SU DESU L, no sentido de desativar 
o Departamento d_e Des!!oYolvimento Local - DDL, 
d;1quelu Autarquia. 

Asseguram as Seccionais do Instituto dos Arquitetos 
do Brasil. do Sindicato dos Engenheiros, do Sindicato 

---- dos Arquitctos, da Faculdade de Arquitetura da Univer
sidade Ft:dcrul do Rio Grande do Sul, do Programa de 
Pós-Gruduação em Planejamento Urbano e Regional
PROPUR e _do Conselho Regional de Engenharia, Ar
quitctura e Agronomia- CREA, que o Departamento 
de Desenvolvim_c:nto Local, desde a sua criação em 1970, 
"<tpóia os Est::1dos e Municípios da Região Sul na gestão 
de s<:us territórios, especialm_en_te no que diz respeito ao 
descnvolvimenlo urbano em seu sentido mais amplo. 

Q_Departamento tem mantido convênios com os três 
governos es_tuduais, Paraná, Santa Catarina e Rio Gran
de.do Sul e com os mais de 700 municípios da Região, 
trun~fcrindo recursos do PAM- Programa di Assistên
ciu aos Municípios, FINSOCIAL e do Conselho Nacio
nal de Desenvolvimento Urbano, assim como aper~ 
J'ci!;oamento u gestão municipal e seus recursos huma
no:-.. 

Os recursos extra-orçamentários movimentados pelo 
Dr.:pmtumcnto somam cerca de Cr$15,0 bilhões nos últi
mos 2 anos. 

Destaca-se ainda o DDL pelo apoio na elaboração de 
planos de desenvolvimento urbano, tendo elabogt_dQ 
de~dc o plano regional e participado técnica e financeira
mcntt:nos pl<tnos estaduais. Recentemente, encaminhou 
ao CNDU documen~o elaborado com a participação dos_ 
três Eswdos da Região, contendo subsídios para a for
mulaç:"!O da Política Nacional de Desenvolvimento Ur
bano. 

N<~ iirca do cáoj:leratívismo municipal, o DO L partici
pou diretamente na criação de 54 Associações de Mu
nicípios nos Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio 
Grunde do Sul, que passaram a desempenhar o papel de 
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prcst<tdorcs de assistência e, instrument:o _de fortaleci~ 
mcnto da:; reivindicações municipais. 

A tua ainda o DDL na supervisão, apoio técnico e re
passe de recursos dos programus especiais de ci~a~es de 
porte médio c pequeno porte, resultado de convento en~ 
trc o Governo Federal, Estados e o Banco Mundial. 

Nos projetas de grande porte do Governo Federal na 
Rçgiüo. como as hidrelétrica,s, o DD!- tem prestado 
apÚio técnico e fínancciro às conillnidad:s envolvidas, 
visando equipá-las, para fazer frente aos Impactos am
bicntais gerados, como é o caso de Ltaipu, Ilha Grande e 
Ilú. 

Ultimamente o Departamento concluiu propostas 
p;1m atuaçào no Vale do lt~jaí-Açu, em Saqt~ Catarina, 
e aumento do:t arrccudação municipal, através do IPTU, 
onde se verifica nu Região urrru queda generalizada a 
partir de 1982",- concluem no relató~io hj_stórico da 
atuaçUo do Departamento de Desenvolv_l.m.~to local da 
SUDESUL. 

Repudiam, por isso, .. a desativação isolada .de um De
partamento que contribuí para a descentrahzaçào das 
açõcs fedt..-rais", e que em mais de 15 anos de trabalho, 
lado a lado com os governos estaduuis, com os Municí
pios e os diversos organismos públicos d~ Região Sul, 
colaborou decisivamente pura o desenvolvimento urba
no e microrregional. 

Condenam, finalmente, "o centm!ismo e as decisões 
:.trbitrúrias, que ignoram os sistemas--de planejamento e 
tornam ineti~.·uz a administração fedet,al". 

O assunto, por sua importância, já estu.rá com certeza 
mcn.·-cendo as ute.nç_ões dQ Ministro Ronaldo Costa Cou-._ 
to. de quem se requer as providências ne~es~ãrias para 
evitar a desativação daquele importunte orgao da SU
DESUL. 

Era o que tinha a dizer, Senhor Pr~sidente. _(Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Cavalcante)- Concedo 
a palavra à nobre Senadora Eunice Michilles. 

A SRA. EUNICE MICHILLES (PFL ~AM. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Sena
dores: 

Indicada pelo Ex~XIcntíssmo Senhor Presidente daRe-_ 
pública Federativa do Brasil, Doutor JQSé_Sarney, para 
participar, como observadora, da Conferência Mundial 
das Nações Unidas, em Nairobi-Quênia, sobre o tema 
.. 0 DecCnio da Mulher", passo a expor as principais rei
vindicações c conquistas da Mulher durante o decênio, 
evidenciad<~s atwvés daquele conclave: 

As mulheres da América Latina e do Caribe no Foro 
Mundial de Nairobi declararam ante os povos e gover~ 
nos do mundo que: 

-As mulheres kltinoMamericanas e caribenhas têm as
sumido cum responsabilidade os desafios que nos outor
gou o Decênio e, neste sentido, em prenderam ações múl
tiplas e criativ:.~s em seus países. 

-No transcurso da década, milhões de mulheres des
pertarum e tomaram consciência da da situação, da mar
ginaliz<.Lçào e opressão em que vive a mulher. 

-Participaram nos ProceSSeiS 'e_- lUtas sOCíaiii_conjUnta 
e autonomamente, incorporando seus pensamentos e 
concepções específicas como nlulheres. -

Entretanto, ficou assentado que, a maioria das reco
mendações aprovudas no México e Copenhagem não se 
cumpriu. Prosseguiram, as mulheres. enfretando diver_
sos mecanismos de subordinações e_ exploração. SeguiM 
ram ofusçadas por relações patriarcais, que lhes obsM 
!ruem caminhos direcionados à própria libertação. Este 
problema se torna mais agudo pelas condições em que 
vivem os povos afctados pela mais grave crise econômica 
mundial do capitalismo. 

As mulheres latino-americanas e caribenhas conside
r:tm que: 

-As verdadeiras mudanças na condição da mulher e 
o cumprimento dos objetivos acordados no Decênio: 
igualdade, de.scnvolvimento e paz, passam_por erradicar 
as estruturas radicalistas e patriarcais que se articulam 
pant m<lnlcr a exploração de nossos povos e a subordi
naç:lo da mulher. 

-A atual crise económica, a mais grave e profuOda 
que enfrenl<l o mundo neste século, afeta com maior 
força os setores mais vulneráveis dos povos em geral e, 
em particular, Us mulheres. Por_ conseguinte, conscientes 
de sua forç<t mobilizadora e combativa, apoiadas no 
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diú!Qt:O s;o_n~tr~,L_tivo_ ~ so_li_d<'lrio_ e, na crescente unidade_ qe 
~_;lo e. na rCpresenúi.Çâu do::; m<lis amplos setores políti
cos, sociais, cultumis e religiosos, de organizações femi
ninas e feministas, declaram que não estão dispostas a 
pHi!ar cõTTI maíorcS SacrifíCiõ-s,· nem humilhações, os efei
tos da crise. Hoje, mais do que nunca, estão dispostas a 
en frcnt<tr responsavelmente tal impasse e a contribuir, de 
manelr.a positiva e criadora, para a sua solução. 

_:_-Os governos e os povos sabem que cada dólar que 
saí de seus países, por via do endividamento e do_ paga
mento dos interesses, ê um dólar arrancado do des_envol
vimcnto, à solução de problemas impostergáveis, como 
fome, saúde, emprego, educação e moradia. 
- .: .. ::os g·ov-emos-e osp<fvõS i>"iibem que os gastos milita
res ascendem a um bilhão de dólares, que a corrida ar
mamcntisto:t devora vultosos recursos humanos, mate
rfaiS e financeiros, relacionados com a guerra nuclear e 
que~--rom somente umã -pequena parte desta soma, 
poder-se-iam aliviar os sofrimentos e a marginalidade de 
milhões de seres humanos. 

- Exortam os povos, organizações democrãticas ego
vernos a buscarem soluções eficazes e permanentes, onde 
estejam presentes as opiniões e interesses das mulheres e 
grandes maiorias internacionais para haver a igualdade, 
o de.~envolvimento e a paZ, categorias superioreS da ra
:n1o e da inteligência humana. 
~-;..::-EXIgem paz pa-raa-Nicarãgua, El Salvador, toda 

América"Ceniral e o Caribe. 
.::.::-A luta que travam é pela construção e áfiançamen

tõ dos processos democrátic-os e pelo término dos regi
nfeSdilatoriais e -represSivos que ainda subsistem, bem 
como pela eliminaçflo de estruturas coloniais e neo_~olo
niais ainda existentes. 

-Apelaram a·os gOvet'nOs e às organizações democrâti
C<.il(iCínli!ôsifícarem õs~postulados do Decênio, que ten
dam a erradicar definitivamente todas as formas de dis
criminação que relegam milhões de mulheres a uma con
dição de cid:ldàs de segu_nda categoria. Exigem o cumpri
mento d<~ resoluçiio das Nações Unidas sobre o estabele· 
cimento de Nova Ordem Económica Internacional. 

Fkou ~videnCiado que as mulheres da Amêr~ca La~ina 
e OLribE,--Scm dÍs1iriçãO de classeS_ sociais, etnias, filosoM 
lias e credOs, têm Ussuirudo uma crescente consciência 

- dos procesSOs--sociais -(e de gênero) que afetam a mulher. 
Essa luta, surgiu antes da Década. Durante a mesma, 
intcnsilicaram-na e se comprometeram a continuar a 
aprOfundf1-la nesta nov.U etapa-que se iriiciOu . 

Ê sobrdudo, interessante evidenciar o compromisso 
assu~id_Q _p_ela~m_ul_~_-e~~~-~~Jin_o-americanas e caribenhas, 
dumnte-OConCTaVe, OerespOnáerem perante à história, 
pelo que fazem, atualmente, em defesa da vida, atê a ple
na ig_!!aldo:tde, o desenvolvimetno verdadeiro e a p~·com 
justiÇa e dignidade. -- -

Ç'onclamaram, por fim, as mulheres do 111undo para 
unirem s-eus esforços nesta luta das mulheres por um 
porvir livre e democrático, em plenitude. 

,Ê __ ~c n;lcvânda citar a~ c~ns_ider~ções tec_idas, pelo Dr. 
Ar~ot Ra"m-ach-al1dran: r::iíretof-EXCcutivo -do Pro_grãma 
da ONU para Habitação. sobre "As Mulheres no Desen
volvimento de Assentamento Humano". 

--Ficou, veementemente registrada a importância do pa
pcf das mulheres no desenvolvimento d~ assent~mento 
humano, que irii implicar a igualdade, desenvolvimento 
e pat, assuntos que clamum por ação, em função da pre-. 
cária situação da habitação pura os pobres e desampara
dos. 

Evidenciou-se que: _ _ , 
O trabalho do Centro das Nações Unidas para a Habi

to:iç:to Humana ê- decidido a melhorar as Conçlições de 
ní-orúdiú nOs paí.~CS"s---uoâesenv-olvidos, porque moradia e 
alimentação é umn necessidade básica de vida. 

Um bilhflo de pessoas, na maioria mulheres e crianças, 
não tem moi'~rdi<t, viVendo em condições inadequadas de 
saútl<:, sujeitas a inu.!ldações, _desabamentos, avalanches 
e outros _desastres naturais. 

A cada a,no mais c;le .quinze milhões de pessoam morM 
rem de desnutriç~o e séri~s doe_nça,s, ligad.as diretamente 
b.-faltu de habituçi'io, águãs insalubres e lixo. Iss.o ocQrre 
nal' zonas rurais e na periferia das grnades cidades. 

A~---~-Uiheres e crianças são as m;ís vulneráveis às 
doença.'\ nessas áreas, porque são abandonadas, soltei
ras. viúvas, divorciadas e têm às vezes duas ou três ocu
paçôes. 
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As situ_ações acima enumerada~. foram expostas como 
foco de compromisso imediato para a ação continuada 
de todos os povos, para solucioná-Ias. 

Algum progresso foi feito nesta Década da Mulher, 
progr::mwda pela ONU, mas muito mais precisa ser fei
to. 

A Assembléia Geral da ONU proclamou, para 1987 o 
"Ano Internacional do Abrigo para os Sem Casa". Asse
guram, porém, que este não é um programa só para 
1987. Deverá estender-se atê o ano 2000. 

Esta campanha, P<?_derá,_portanto, ser uma ferramenta 
importante para al~ilC-ar umã melhor durad_oura n~s 
condições de vida dos pobres e desamparados do terceiro 
mundo. - -

Este programa estarâ profundamente ligado a outros 
progn1mas importante~ Iariçãdos -pela ONU,_ como a 
"'Década para o Bom SuprímentO da Água Potável c 
Condições SanitáríaS". · 

Estas necessidades gerais d~ ação foram discufidas 
nessa Conferência c têm pontos comuns com a pro
moçiio "'Ano lnternaciorial do Abrigo para os Sem Ca
sas". 

O grupo social que a promoção prevê atender é o mes- . 
mo que foi abordado nessa Conferência. Estes grupos 
sofrem de severas deficiências de habitação, e vivem nos 
mais pobres e ins~lub!~s condições. 

A, necessidade de maior igualdãde social entre as elas-
ses, como: 

Falta à mulher: 
a) acesso a crédito e empréstimo; 
b) treinamento profissional; 
c) 4ircito à propriedade de terras; 
d) --segurança e estabilidade no emprego; 
e) ajuda para enfrentar obstáculos na melhoria de 

condições de vida em zonas rurdis e urbanas. 
F.oi feito~ por conseguinte, um apelo final ao mundo, 

no sentido de serem envidados esforços para melhorar a 
saúde da mulher e da criança, dando-lhes melhores con
dições de moradia, água potável, etc. 

Torna-se, absolutàmente indispensável irisar a impor
tância do prOnunciamento feito pela Mrs. Nguyen Thi 
Binh, Ministra da Educação, Chefe da Delegação daRe
pública sOcialista do Vietnam, em prol da Mulher. 

ExpressoU a Ministra que, a loCalização dessa Confe
rência em solo africano tem um significado especial por
que o 'continente Africano é o ponto focal da luta anti
colonialista e antiimperialísta pelos mais fundamentais 
direitos da pe.'>soa humana, denominados liberdade, 
igualdad!!:, _çles_Ç:Q'{__o(vim_~tg_~ po_r_ uma "'!da melhor em 
decê-ncia e dignidade. 

Manifestou que a proclamação pela ONU do Ano In
ternacional da Mulher e Década, tem histórica Impor
t<inciu porque favoreceu a maior dignidade e·a autopro· 
moção da mulher, sendo encorajante ver que os objeti~ 
vos importantes foram alcançados nesta década como: 

I) Apreciável enriquecimento e enaltecimento da pre
sença social e politica da mulher em todo o mundo. Isto 
é atestado pela: 

a) extensiva e atíva participação e contribuição da 
mulher na defesa da paz e soberania entre as nações; 

b) presença em_ grande número nas manifestações 
políticas, conferências, seminários sobre_assuntos gerais 
e de mui hercs. 

Deixou claro que, o legado desta década_é uma per
cepção mais ampla e o reconhecimento da contribuição 
da mulher para a espécie humana. 

Evidcnciou.quea luta da mulher pela mulher não pode 
ser dissociada da luta sociaJ e da luta nacional. A mulher 
viCtnamita moStra com elÕqUência, segundo afirmação 
da Ministra Nguyen Thi_ Bin_h, o cordão umbilical que 
liga a causa da mulher à causa mais ampla da nação. 

O processo de liberação n'ãclonal está literalme-nte co
locada na emancipação da mulher. 

A mulher vietnamita está identificada com o objetivo 
que é remover obstáculos como o colonialismo, imperia
lh;mo, reudalísmo e exploração e tem contribuído para: 

.::.... reconstrução nacional; 
:......; implementação da política nacional; 
;;.;.;.. otimizando a utilização da_mào-de~obra e da terra; 
__ intensificando a produção de alimentos, fibras e ob-

jetos de consumo; 
-no campo social são ativas agentes e beneficiárias 

na em1dicaçào do analfabetismo; 
--erradicação da prostituiçãõ e das drogas. 
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DADOS RELEVANTES: 

No Victnam as mulheres constituem: 
-46% da força de tr_abalho no serviço público; 
-21.77% do;.; Deputados na As~embléia Nacional; 
- JO% dos membros dos Conselhos do Povo. 
Exame e avaliação das vantagens do decênio das nOÇões 

do decênio das Nações Unidas para a Mulher: Igualdade, 
desenvolvimento e paz. 

Processos e obstáculos enfrentados pelo Sistema das 
Nações Unidas a nível regional e :internucional.para a 
consct.:uçilo d<!:> metm;e objctivos dÕ_ õe:CêTJio-dâs Nações· 
Unidas para a Mulher: Igualdade. di:senvolvimençd e 
P:.!l.. 

Informe do Secret(lrio-Gcral: 

-CONCLUSÕES GERAIS: 

1. Igualdade 

De acordo com <.1 Convenç~o sobre a eliminação de to
das as formas de Qlstrinlinação contra a Mulhe"r, oCo
mitê pura a Elímin~u;ào da Discriminação contra a Mu-
lhl.!r tem ex<tmin~tdo os informes prestados pelos Estados 
que participam d<l Convenção sobre as medidas adota
das p<~ra dar-lhes cumprimCnto. O Comitê tem deser:tpe
nhad(l uma função vital no exame c avaliação dos pnncí
piu.~ aceitos internacionalmente para alcançat _!1_ igualda
de dos direitos para as mulheres de todo o rnundo,)ndt? 
pendentemente de todos os sistemas políticos, sociais e 
culturais. Assim que se tenham aprovado leis para recci
nht::cer a igualdude de direito_~ de mulh_eres ~hOJ!lens .che 
lodas as condições seguem ha.,;endo uma lacuna e_ntre a 
lei. e su:rexeeuç.:io, e em con~aêncía, entre a copdição 
de fato e de direito da mulher. Ademais, ainda existem 
em muitos pafses leis discrim.inatórias. 

Na-csfc.:-ru da igUald:tde, o DeCêrllô das Naç9eS- Unid"~s 
para a mulher foi um período de despertar da consciên
cia. As mulheres adquiriram um maíor conhecimento de 
leis c prúticas discriiriffi~tlói'hts;-atê agora oculta~, desco
nh;,:-dd:ts ou habitu_~Llroente aceitas. Durante o Decênio, a 
mulh~.!r desenvolveu a confiança em si mesma, para po
der defínir seus objctivos e começar a controlar os pro
cessos que afetam a_ sua vida. Assim mesmo, durante o 
Decênio se estimulou a comunidade internacional que ti
vesse em conl~t a Mulher no processo de desenvolvimCõ
to, como beneficiiíria e participãnte; 

Em alguns pnfses tem havido. uma eliminação cresceri~ 
te e paubtina das desigualdades regulamentares, que,
usuulmentc, afetum a mulhe-r. Nesses países ~em ocorri-
do igualduúe de ucesso aos r:ecursos_. As mulheres se têm 
benefici~tdo no mercado de trabalho. Em outros paíSeS, a 
condiç:Lo da mulher, especialmente nas zonas rurais, tem 
piorado durante o transcurso do Decênio. 

O prindpiá de igualdade de oportunidades educativ-as 
para ambos os sexos tem sido amplamente -ãceno-nas 
leis, ainda que persistam as discrepâncias entre as-d""ecla
ruçõCs politicas, as normas ofi_ciUis e a-s medidas efetivas. 
Em vários p:tfses se tem tratado de modifiCar-os Pró!fra---
mas e a estrutura dos serviços de orientação educativa e 
prolissional, com o fim de informar C<.tbalmenle:_Jts }o
vens e ns mulheres sobre os seus direitos e Of)Ciftlúlída
des. Porém, na maioría dos casos as medidas adotad<is 
têm sido demasiadymentc limitadas ou não suficiente
mente eficazes. Em-Cóinp-al"itÇão cOnl suas irmãs di:lS _iQ
nas urb<tnas, as jovens das zonas rurais se encootram.e_m 
geral em uma situação ·de desvantagem em todos Qs"üpos 
e níveis de ensino, devido a fatores sócio-cUlturãis-ifã-es

0

-

e<tssc--t: de escolas e proiCssores. 

As principais dificuldades para conseguirmos a igual
dade da mullier desde o princípio do decênio: 

-encontrar meios de mobilizar as mulheres para"que 
ac.lotcm mcdidm; e(k~z_es_ ~rn bCneffció próPrio, em plano 
n:tcional; 

-convencer os governos de que incluam questões de 
interesse para a mulher entre suas metas prioritárias de 
desenvolvimento e, mobilizar recursos para as ativid<tdes 
orientadas ao ulcaQce da igualdade, assim como superar 
os estereótipos sexuais trudiciona_is. 

GcralnH!'n!_c as mulheres jovens tanto dos países desen
voh·[dos como dos em desciwolvimento, se encontraram 
iilslifil:icnt!.'ITientc reprcsenl:tdas nas correntes cientificas, 
tecnológic.:.ts e profissiomtis, devido <'1 discriminação vela
da, ttTalta de serviços adequados ou às atitudes tradicíO
nüiS de estt::rCótipo sexuaL 

No setor educativo e ainda oo sanitúrio, não se apro
veita su!icientemeftte a forçU- de trabalho feminii"J:i""ità 
p!an ilkaç:io de programas e a adoção de dec:isões~ As 
mulheres tumbérn esti:io suficientemente represenTadas 
nas org:tnizações sindic:1is nacionais, capazes de exercer 
inl1uênciu sobt~ a política nacionaL 

Os educadores, os legisladores e a sociedade t_oda_ain
da n~10 tem compreendido plenamente nem apoiado em 
forma aliva os conceitos de igualdade e de respeito mú
tuo t.•ntrt:: us sexos. A indu. que tenham sido feitos esforços 
nú!fi:Slêf'áSec_Oilõniicii-e soc!Rl para alcançar uma distri
buiç:io mais equitutivu dos direitos de homens e muli:Je
rcs na sociedade, as medidas adotadas têm resultado ini> 
licuzcs e insuficientes, 

2. Desenvolvimento 

Na ':!Sfent do desenvolvimento, como na da igualdade, 
todas aS UüVidudes realit:aáas durante o Decênio ajuda
r:tm a dcsp~~tu_r uma maior consciência das funções reais 
e.potenci:lis da mulher não somente tem aumentado a 
particip<H.;<io da mulher en1 muitas atividades relaciona
das 1.!0111 o desenvolvimento, sendo que também a maio
ria das organizaçõeS do sistema das Nações UnidO;tS, e 
igualmente muitos governos, têm adquirido consciência 
da importância das contribt.dçJes da mulher ao desen
voh imcnto. H:í resultado evidente que na formulação de 
politicas c progrnmas deve-se prestar atenção específica 
às <.jueStOc:s de in_tercsse para a mulher e as possibilidades 
de integr[t-la na forma não discriminatória dos processos 
de d!$envolvimento, como participante ativa e benefi
ciária. Ret::onhccc~s_e cada vez rpais o carãter mutante das 
runo,;õcs ccon_õmica:ulu_ mulher e_ das dificuldades que se 
opôem u sua entrada no mercado de trabalho. 

Espcdalmente nas zonas 'rum is os reforços realizados 
para asscgumr que os progrJ.mas específicos destinados 
às jovens e às mulheres não se executem separadamente, 
sem} o como componentes de planos nacionais -de de$en
volvimcnto, têm tido _um_êx_ito _relativo. A maior cons
ciên.cia dos obstúcu/os ao adiantamento das mulheres 
tem feito mais vi.siveis as limitações, em lugar de reduzi
las. As investigações realizadas têm destacado o papel 
CrLlL"fal que desempenhu a mulher na produção agrfcola, 
os serviços e o comércio, o alto grau de dependência de 
muit:ts famílias pobres o duna que algumas políticas de 
desenvolvimento podem C<.tus_ar às mulheres. 

~ntrc o5:_o_~stú~ulos ~om que se tem troP'eçado na apli
caç<io de políticas e programas nacionais esta acarência 
ot.f rcdut;élo de· rec~rsos necessários para a cooperação 
t&:nic:t, induídos a capacidade pessoal, a falta de finan
ciament'o e de dados adeqUados. Outros obstáculos são: 
a tendência contínua a Considerar a mulher como um 
grupo especial semelhante ao dos incapacitados, a asso
ei:~ r as questões de interesse á re1,1nião de estatfsti:cas 
sobre <1 mulht::r nas esferas econômicas. Algumas organi
zações informafum que em muitos projetos seguia fal
tundo inforinação sobre as beneficiârías ou sobre as re~ 
pcrcw>sàes da assistência prestada por esses projetÕs as 

-mulht::rcs. 

As fcrmmentas estatísticas utilizadas pelos gover
naritc.s. também têm sido insuficientes p<~,ra descobrir os 
intC-rl.!sse~ c as priorídude..'i daS mulheres, já que 1:1 maioria 

- ddãs li-(t6Wflit em setor não estruturado. Precisa-Se de 
um marco para facilitar u inco-rporaÇão de políticas rela
tivas à mulh~r no desenvolvimento é a ausência dé'mu
Jhcrc.<; no!i processos de pl~nificação, execução e ava
_ljaçiio. Aj_n_cfa cm tempos de crise, as mulheres têm parti
cipado na adoçào de d_ecisões públicas, durante o proces
so de institucionalização do Estado ou durante períodos 
de rcconsLruçào nacional têm sido rechaçadas gradual
mente c confinadas de novo às ~reas tradicionais, C!)m() 
o trabalho dom~<;tico e o cuida'do de cr:ill.nças. Tambéffi 
tCm sitkl"" :ls prtmCir:ts que se deixa de lado no momento 
cm que se- produzem m~d;uiças nos modos de produção. 
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3. Paz 

O adiantamento da condiç~o jurídica _e social da mu~ 
lhl.!r tende a Ver-se c;:tda vez mais com_o algo inseparâvel 
da promoç.:La, da p:lZ e o alcance de um desenvolvimento · 
mundial cstúvcl e Cle um ordenamento econõmico ititeF
nacional adequado. Estima~se que a eficácia da mulher 
no a!cauce da puz tem relação com suas capacidades e as 
oportunidudcs que se lhe dUo de participar no processo 
político. 

Não tem sido possível avançar muito no que tange a 
indu ir mulheres em reuniões que tratam da paz e da coo
peração i nternucional, nem se tem tido progressos nos 
esforços realizados pelas mulheres para participar de tais 
reuniões. 

Conclusã,o __ sobre a participação da mulher no sistema 
das Nações Unidas 

Os-l!sforços realizados para alcançar as metas e os ob
jetivos do decênjo têm produzido alguns resultados posi
tivoS. Existe uma percentagem geral mais elevada de mu
lheres empregadas nas secretarias da maior das organi~ 
z.açúcs do sistema das Nações Unidas hú dez anos. Tam
bém é justo assinalar que este aumento tem ocorrido 
rtproximadotmente em todas as categorias. Entretanto, 
cm sua maior parte, esse aumento tem sido leve, inclusi
ve· insignificante nas categorins superiores. 

Os ch~-fes execUtivos de algumas organizações do siste
ma ~as Nações _y nidas fi~eram declarações que indicam 
um sério empenho por alcançar a meta da igualdade en
tre fun~~?~:"trio~ e_m suas organizações. Em outros casos, 
forum tomãd:ts medidas institucionais, tais como a indi
cuç:i-o de um coordenador, o estabelecimento de um cen
tro decoorden<tçiio ou de um grupo ou junta. Entretan
to, ao <tproximar-se o decência ou seu término, viu-se 
que as inii.!Í<l(ivas primeiras não alcançaram as metas de
scj;tdas, em sua maioria. 

Era o q_~c tfnh<t a_ dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR PRESIDENTE (Luiz Cavalcante) - Não há 
mais oradores inscritos. 

N:Ldamaís havendo a tratar, vou encerrar a sessão, de
signando pant a extraordinária das 18 horas e 30 minu
tos anteriormente convocada, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

DisCUssão, em turno úhico, da Emenda da Câmara 
dos Deputados ao Projeto de __ Lei do Senado n~" 19l, de 
19!?4 (n\' 5.802/85. naquela Casa), de autoria do Senador 
Carlos Chiarelli, que dispõe sobre o exercício da profis
são de Economist<t Doméstica, e dá outras providências, 
tendo 

PARECERES, sob n~"s 831 a 833, de 1985, das Comis
sõc.<;: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, 
jurididd:1dc c, no mérito, favorável; e 

-de Educação e Cultura e de Legislação Social, favo
rúveis, na P<Jrte relativa ao art. !I', letra "c". 

-2-

Discusslto, em turno único, do Projeto de Resolução 
n\' 99, de r 985 (apresentado peht Comissão de Consti
tuição e Justiça, como conclusão de seu Pa.recer n~> 643, 
dt.· 1985), quC SusPende a execução do art. II do Decreto
lei fc_dem!_n<~ 554, de-25 de abril de 1969. 

-3-

Discursslto, em turno único, do ProjetO de Resolução 
n\' IO.'i, de 1985 {apresentado pela Comissão de Consti
tuiçã(, e-Jllstiçú; como conclusão de s~u_Parecer n~'696, 
d~.-· I 985), que suspende a execução do art. 194 da Lei n~> 
74~/75_, d~ M~~-í.cipio d:Citápolis, Estado de São Paulo. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Cavalcante) - Está_en· 
-:-ccrr<td:t a sessão. 

( Ú.'l'allfd-se a .l'essào às 17 hora.s e 35 minuiOS.) 



Outubro de 1985 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sexta-Feira I 1 3961 

Ata da 19811- Sessão, em 10 de outubro de 1985 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, A-CHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Altevir Leal- Mário Maia- EuniceMichiles- Fá
bio Lucena - Raimundo Parente - Alcides Paio -
Gaivão Modesto- Aloysio-Chave$- Gabriel Hermes 
- Hélio Gueiros - Alexandre Costa - Américo de 
Souza __:_ Alberto Silva - Helvídio Nunes - José Lins 
-Virgílio Túvora- Martins Filho- Marcondes Ga
de/ha- Aderbal Jurem a- Nivaldo Machado- -Gui
lherme P..tlmeira- Luiz Cavalcante- Albano Franco 
- Herúclilo Rollemberg - Lomanto Júnior - Luiz 
Viana- João Qtlmon -1osé lgnãcio Ferreirã --Ama
ral Peixoto- Itamar Franco- Murilo Badaró- Al
fredo Campos- severo Gomes- Benedito Ferreira
Henrique Santillo - Saldanha Dcrzi - Roberto Wy
pych- Jaison Barreto --Jorge Bornhausen- Carlos 
Chiarelli - Alcidcs SaldUnfia ....:... Octavio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (GuiJherme P..:~.lmeira)- A lis
ta de presença acusa o comparecimento de 42 Srs. Sena
dores. Havendo número regimental, declaro aberta a ses
são. 

Sob a proteçào de Deus, iniciamos nossos trabalho&. 

O Sr. 19-Secretário irá proceder à leitura do expedien
te. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
AVISO 

Do Ministro Cbefe do Gabinete Civil da Presidência da 
República 

NY 671/85, de9 do corrente mês, encaminhando os es
clarecimentos do Ministério da Fazenda sobre os quesi
tos constantes dos requerimentos n9s 144 e 145, de 1985, 
de autoria, respectivamente, dos Senadores Martins Fi
lho e Helvídio Nunes, formulados com o objeüvo de ob
ter informações sobre empréstimos externos contratados 
pelo Estado do Rio Grande do Norte e sobre o endivida
mento externo dos Estados, Municípios e Órgãos da Ad
ministração lndirela. 

Do Sr. 19--Secretãrio da Câmara dos Deputados, enca· 
minbando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes 
projetas: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 165, de 1985 

(N9 4.416/84, na Casa de Origeri:J.) 

De Iniciativa do Senhor Presidente da República 

Dispõe sobre a pensão especial de que trata a Lei 
O'? 6.592, de 17 de novembro de 1978. 

O Congresso NaciOnal decieta: 
Art. f9 A pensão especial de que trata a Lei n9 6.592, 

de 17 de ~ovembro de 1_978, é inacuntulá.vel com quais~ 
quer rendtmentos r~cebtdos dos cofres públicos exceto 
os benficios previdenciãrios, ressalvado o di;eito de 
opção. 

Art. 29 Em caso de falecimento de ex-combatente 
ampar~do pela _Lei n9 6.592, de 17 de novembro de 1978, 
a pensao espectai serã transferida na seguinte ordem: 

1-à viúva; 

II - aos filhos menores de qualquer condição ou in
terditos ou inválidos._ 

§ J9 O processamento e a transferência da pensão Cs~ 
pecial serão efetuados de conformidade com as dispo-

- EXTRAORDINÁRIA -

Presidência do Sr. Guilherme Palmeira 

s~~ões da Lei n9- 3.165.!- de 4 de maio de;: 19.§0, que disPô~ 
sobre as Pensões Militares 
- §- 2~> OS beneficiãríõs preViStos nos in~cisos I e IT deste 
artigo_ dJ;:YI~DLÇQIDprovar, para fazerem jus à pensão es
pecial, que viviam sob-i-de-pendência· económica e sob o 
nresmoO-têtO do ex-combatente- e que não recebem remu
neração. 

A~t. 39 Aplica-se ~ disposto no artigo anterior, a 
partir da data de entrada em vigor desta lei, aos benefi
ciários do ex-combatente falecido, que já. se encontrava 
percebendo a pensão especial referida no art. J9 da Lei n~> 
6.592, de 17 de novembro de 1978. 

Art. 49 As despesas decorrentes da execução desta 
lei correrão __ à conta de Encargos Previdenciãrios da 
f.lni_ªo- Recursos sob a Su_pervi!oão dÕ Ministério da 
FaZenda. ·- -- - ,--- --_ -

--Att. 5_1' ___ ,_gs_t,a.)."!-Lent_ra em .Yigo"r na d_ata de SUl:! publi-
cação. 

_Art. 61' Ficam revogados o art. 2oi da Lei n~> 6.592, de 
17 de novembro de 1978, e demais disposições em con

- _tr~io. 

-MENSAGEM No 348, DE I984 

Excelentíssimos Senhores MembroS do Congresso Na-
cional: " 

Ás associações dos ex~combatentes do Brasil de há 
muito pleite!"am seja a·Leí Í19. 6.592, de 17 de novembro de 
1978, alterada para possibilitar a transferência da pensão 
espedal a que ela se refere aos herdeiros dos ex
combatentes e sua acumulação co~ apensão previden-
ciãria. -

~justa a reivindicação, considerada a aflitiva situação 
dos herdeiros na ocorrência do falecimento do ex
combatente. 

Quanto à acumulação pleiteada se afigura condizente 
com o sentido soCial da lei. Além disso, há decisõeS favo
ráveis do Poder- J udíciãrio, com o entendimento de que 
os benefícios têm como pressupostos, no previdenciãrio, 
a existência de contraprestação pelas contribuições pa
gas pelos segurados e, no especial, a sua concessão pela 
União independentemente de qualquer contribuição. 

Isto posto, nos termos do art. 51 da Constituição Fe
deral, tenho a honra de submeter à elevada deliberação 
de Vossas Excelências o aneXo projeto de lei, que con~ 
substancia os anseios dos nossos ex-combatentes. 

Brasflia, DF, }9 de outubro de 1984.- João Figueire
do. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI No 6.592, DE 17 
DE NOVEMBRO DE 1978-

Concede amparo aos ex-combatentes julgados in
capazes denitivamente para o serviço militar. 

O Presidente da República, 

~f:~-ÇO_ sa~er que o Congresso Nacional decreta_ e eu 
sanciono ·a seguinte lei: 

Aft. 19 Ao ex-combatente, assim considerado pela 
Lei n9 ?.315, de 12 de setembr~ de 1967,julgado, ou que 
venha a ser julgado, incapacitado definitivamente, por 
Junta Militar de Saúde, e necessitado, serã concedida, 
mediante decreto do Poder Executivo, pensão especial 
eqUivalente ao valor de duas vezes o maior salário míni
mo vigente no País, desde que não faça jus a outraS van
tagens pecuniárias previstas na legislação que ampara 
ex-combatentes. 

§ J9 Considera-se necessitado, para os fins desta lei, 
o ~x-combatente Cllj~ situação económica Comprometa o 
atendimento às necessidades mínimas de sustento pró
prio e da família. 

§ 29 A condição a que se refere o parâ.grafo anterior 
serã constatada mediante sindicância a cargo do Minis
tériO M11itar a que estiver vinculado o ex-combatente. 

Art. 29 A pensão especial de que trata esta lei é in
transferível e inacumulável com quaisquer rendimentos 
recebidos dos cofres públicos, inclusive pensão previden
ciãria, ressalvado o dir~ito de opção. 

Art. 39 Qualquer organização militar que tomar co
nhecimento da existência de ex-combatente nas con
dições estabelecidas no art. !9, providenciará seja ele 
submetido à inspeção de saúde e à sindicância a que se 
refere o § 29 do referido art. 19 

Parágrafo único. As providências referidas neste ar
tigo poderão ser requeridas pelo próprio ex:-combatente. 

Art. 49 As despesas decorrentes da aplicação da pre
sente lei serão atend_idas à conta da dotação orçamen
tária de Encargos Previdenciários da União - recursos 
sob a supervisão do Ministério da Fazenda, destinada ao 
pagamento de pensionistas. 

Art. 59 . .O Poder Executivo regulamentará esta lei no 
praZo de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua publi-
cação. -----

- ArL 69 Esta_ lei ~ntrarã em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

~Br.a~í_li_~. 17 de_.n~~em~r_o__~e 1978; 1579 da Indepen
dencJa e 9i:f'i' da República. 

(À Comissão de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 166, de 1985 

(N9 2.975/83,_ na Casa de origem) 

Altera a Lei n9 3.252, de 27 de agosto de 1957 
acrescentando alínea ao art. 39 e modific:audo a r~ 
d_aç~o ~o art. 79 , instituindo a obrigatoriedade de ag.. 
S1stenc1a social nas delegacias. 

O CongressO N aCíonal decreta: 

Art. 19 Os arts. 39 e 7• da Lei n"' 3.252, de27 de agos
to de 1957, passam a vigorar com as seguintes alterações: 

I - o art. 311 passa a vigorar acres<?ido de uma alínea, 
com a seguinte redaçâo: 

"Art. 39 

_·_ . ·ey 9' ~~~;~í~i; d~- ~ii_~Íd;d~ ~di t;i~g~~,' ~~i;~-
tação e aconselhamento nos órgãos locais de segu
rança pública." 

II - o art. 79 passa a vigorar com a seguinte re
dação: 

•• Art. 79 Os Conselhso Regionais de Assisten
tes Sociais - C~S poderão celebrar convênios 
com órgãos de segurança dos Estados para pres
tação de serviços de assistência social nas delegacias 
de polícia." 

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 3.252, 
DE 27 DE AGOSTO DE 1957 

Regulamenta o exercido da profissão de Assisten
te Social. 

O Presidente da República, faço saber que o Congres
so Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

ArL J9 1:: livre em todo o Território NacionaL o 
exercício aa j)i-ofissão de Assistente Social, observando
se as disposições dá. presente lei. 
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Art. 2Y Poderão exercer a profissão- de Assistente. 
Social: 

a) os possuidores de diploma expedido no ·Brasil por 
escolas de serviço social_ qficiais ou reçonhecidas pe}o 
Governo Federal, nos termos da Lei n"' 1.889, de 13 de 
junho de 1953; __ __ _ 

b) os diplomados por escolas estrangeiras, reconhCci~ 
das pelas leis do país de origem, cujos diplomas tenham 
sido revalidados de conformidade com a legislação em 
vigor; 

c) os agentes sociais, qUalquer que seja sua denomi~ 
nação, com funçãçs nos vários órgãos públicos, segundo 
o disposto no art. 14 e seu parágrafo da Lei n~' 1.889, de 
13 de juni)o de 1953. 

Parágrafo único. Vetãdo. __ _ 
Art. J.;t São atribuições dos assistentes sõclais: 
a) direção de escola_s de serviço social; 
b) ensino das cadeiras ou disçiplinas de serviço soCial; 
c) direção e execução _ _do serviço social em estabeleci~ 

mentos públicos e particulares; 
d) aplicação dos métodos e técnicas especificas do ser

viço social na solução de problemas sociais. 
Art. 49 Só assistenteS sociais poderão ser admitidos 

para chefia e exe_cução do serviço social em estabeleci
mentos públicos, paraestatais, autárquicos e _de econo
mia mista, 

Parágrafo único. Em carâter precli-fo, aié 31 de 
dezembro de 1960, poderão ser admitidos para o serviço 
so_cial, nos vários órgãos públicos, paraestataiS, autãr

, quicos e-de economia mista, capdida~os não diplomados, 
desde que estejam curSando o 31' ano de Escola de Ser
viço Social. Após essa data, o preenchimento das vagas 
se fará mediante concurso ele conformidade com 9 dis
posto neste artigo: 

Art. 51' Nas escolas oficiais de serviço -social, que se 
criarem, apenas assistentes_ sociais p_oderãf? assumir ~s 
cargos docentes, de direção, secretaria e supervisão, 
excetuando~se no caso do ensino, as cadeiras ou discipli
nas que, pelo ~eu programa, possam ou devam. ser ensi
nadas por outros profissionais. 

Art. 6'i' O disposto nos artigos anteriores se pratica
rã sem prejuízo da_observância das normas relativas ao 
provimento das cátedras de ensin,o e d.a legislação geral 
sobre os funcion~rios p~blicos civis da União. 

Art. 7~' Vetado. " 
Art. 8~' Dentro do prazo de_90 (noventa) dias, a par

tir da data da publicação da presente lei, o Poder Ex.ecu
tivo baixará a sua reguJ~.ment~ção. 

Art. 99_ Esta_ lei entrarã _em _vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disPosições -em contrário. 

(À Comissão de Legislação Social.) 

PROJETO DE LE! DA CÂMARA 
N• 167, de 1985 

(N'i' 3.622/84, na Casa de origem) 

Autoriza o Poder Executivo a instituir a Funda~ão 
Universid;~(le Federal de Gur~pi, no Estado de Goiás, 
e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I~' Fir.!a o PtJder Executivo autorizado a insti
tuir a FuJldut;r!o_ Universidade FederaL de Gurupi, com 
sede n:t cidade d_~_L,!Lupi, no Estado de Goiás, a qual 
adquirir<i personalidudejuridica a partir de Sua inScrição 
no registro competente e reger-se-á por seu estatuto, 
aprovmitJ por decreto do Presidente da República. 

Art. 2•.> A FundaçiTo tem por objetivo criar e manter 
a Universidade Federal de Gurupi, com sede nu cida~e 
de Gurupi, no Est;tdo de OOiàS~-instítuição deerisino su~ 
perior de pesquisas e estudo em diversosrumos do saber 
e de divulgw.;:ão cicnfífiêa, (êcnící.i- e Cultural. _ 

P•trúgrnl'o único. A UtJive_rsidade gozar4 de uutono
miu d_id[Ltica, :1dministrativu, finunceira e disciplinar, nos 
termos da Jegisluçiio vigente. _ ,-

Art. 3"' A Uiliversidude funcionará, inlcialmente, 
com os cursos de Agronomia, Medicina ·veterin"ãiiil, 
Gt::l)log:iu c Pet)ugogi<t, sem prejuízo de outros que se [hl;!S 
possum ucrcsccn lllr. . 

Art. 4\' O patrimõnio dtt Fundação será constituído: 
a) pcl:t dotação que lhe for anualmente con!)ignadu n_o 

,On;amcnto da União; 
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bl pelas do:u,;õcs, auxílios c subv!-!nções que lhe vierem_ 
a ser feiL~ts ou eoneedid~ts pm quaisquer entidades públi
c;ts ou privadas; 

c) -pelos bens c dircittJs que adotur. ____ _ 
Purllgr:d:o únko. Eni casQ de extinção da Fundação 

Seus bcn:. c direitos serão incorporados ao putrimônío da 
UniittJ. _ _ _ _ _ __ _ 

Art. 5\' O Presidente di República designará por de
erc!o l) representante da Unillo nos a tos de _constituição 
daTundadio. 

Art. 6<:> -A Fund<ição s-etã administrada por um Con
scllw Dirctor conslituído de Presidente e Vice
Prc:.idcnte, os quais serão, respectivamente, o Reitor e~ 
Vk:c-Rcitor da Universidade, nomeados nu forma da L~1 
n\' .~.5-1-0, de 28 de novembro de 1968, e mais 4 (quatro) 
mctllhros e -z (duis) suplentes escolhidos, uns e outros, 
pdtJ Presidcntc da Repúblicu dentre pessoas de notória 
compe~ência c rcputaçàu ilibada. . -..; 

Art 7\' O~ membros cio Conselho Dtretor exercerao 
murid;tto dc -1- (quatro) unos, podendo ser recondu;ddps. 

Arl. S~" O regime jurídic_Q dos servidores e professo
n.:s du Fundação Universidade Federal de Gurupi é o da 
Ct>n-"olid_at,·ào das Leis do Trabulho, aprovada pelo 
Decre!u-!ci n"' 5.452, de \I' de maio de 1943. 

Art. 9•.> As despesas de instalação e munutenç~o da 
Fundação deeorn::r:\o de dotação global ~ser consigna
du, anu-;Jimcnte, no Orç<Jmento da Unitío. 

Àrt. 10.- O Minisiéfíõ da Educação tomará as provi
d0llcias ncccssórias à claborução do Estatuto d~ Fun
daç:lo, ussim cori1o da Universidade Fed,erul deGurupi. 

Art. I I. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação~ 

-Art. 12. Re~o-ogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÀO CITADA 

LEI NQ 5.5-1:0. 
DE 28 DE NOVEMBRO DE 1963 

Fixa nonnas de organização e funcionamento do 
ensino superior e sua articulação com a escola média, 
e dá outras providências. 

- .- ... -
••• '.- •••••• + -· •••••• +~-~'!"-·--- ·--~· ••• 

Arl. 16, A non~eaçào de Reitores_e Vice-~e.itp,re;:; de 
univcr:.;idadc~ ç Dirctores e Vke-Dir~tores de_tlllic{ud~s 
univcrsilárius ou estubelecimentos isol.adQ~ fur-se-á com 
ob~crvúnda dos seguintes princípios: 

I -o Reitor e O Vic-e-Rcitor de universidade oficial 
serüo nolllc:.tdos pelo respectivo Governo e escolhidos de 
listas de nomes indk·ados pelo Conselho Universitário 
ou c~l!cgi:tdtJ cquiV<llcnte; _ _ __ -

11- I.[ LI ando na :1dministração superior houver óff?ào 
dcliherutivo pum as atividades de ensino e pesqutsa, 
prim:ipalmentc se constituído de elementos escolhidos 
pelos Departamentos. a lista a que se refere o item unte
rhJr ~crú organizada cm reuniüo conjunta desse órgão e 
do ConscJho Universitário ou colcgiado equivalente; 

III ~o RcittJr e o Diretor de universidade, unidade 
univcrsit:'tri~t ou est<~bdecim_ento isolado de carúter parti
cular. serão csc-olhid()s mt.l'orma dos resrectivos estatu
to:-. -e rC!!imcnlos; 
IV-~ Diretor de unidade universitál'iiiOLfe:Stabeleci

mcnto fMffado, qu:UldtJ oficial, será escofhido conforme 
<!.~Labclccido pelo respc~.:tivo sistema de_ensino, salvo nos 
<.'a_sus previstos np § \9 deste artigo. 

~ J•.> Os Reitores, Vic-e-.Reitores, Dj-re"to~es e~ Vic~-
Dirdnrc.s d<l~ instit_uições de ensino superior, mantidas 
pda Uní(to. sal~o o disposto rio~ 3'i' deste artigo, serão 
indicudos cm listas de seis nome!i pe!os respectivos coie
g-indô:.- c r\Ohlcados pelo Presidente d.u República. 

-* 2.·~·- -- Seni de quatro anos ~- ma~d-at_Q dos Reitores, 
Vkc-Rcitmc-". Diretores e Vtce-D1retores, vedado Q 

c·.;-.~.:rdcio de dois mand<~tos consecutivos. - s -~·-· VCÚ-ldO. - - -- -- -* -1-" Ao Reitor c ao Diretor cuberá zelar pela man~
k'ttt.;:ltl d<~ ordem c di,.ciplinu no âmbito de suas atn
buit.;_0c~. rcsp~lndendo por abuso ou omissão. 
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LEI N~' 6.420, 
DE 3 DE JUNHO DE 1977 

Altera a Lei n.,. 5.540, de 28 de novembro de 1968, 
que '"fixa normas de organiza~ão e funcionamento do 
ensino superior e sua articulação com a escola médi
ca, e dã outras providências". 

O Prcsrdcnte d<l República: 
Fm;o subt:r que o Congresso Nacional decreta e eu 

sauciono a sci!uinte leí: 
Art. [ '-' O ~trt. 16 de Lei n9 5.540, de 28 de novembro 

de 1\~Mi, passu a ter a seguinte redução: 

"Arl. 16. A nomeação de Reitores e Vice
Reitort.-s de universidades, e de Diretores e Vice
Diretores de unidades universit::irius e de estabeleci
mentos isolados de ensino superior, obedecerá ao 
sc~ruint~.:· 
~I-~ Rei lo r c o V ice-Reitor de univer:sidade ofi

ci:tl scri"to nome:1dos pelo Chefe do Poder Executi
v_o, escolhidos cm _listas prepnrudus por um Colégio 
Eldtor~d cspcdal, constituído da reunii;io 9o Conse
-lho Universitário e dos órgãos colegiados máximos 
de e_nslno c pesquisa e de administração, ou equiva
lente: 

II- os Dirigentes de uTilversidadeS ou estabele
cimentos isolados purticulares serão escolhidos na 
forma dos respectivos estatutoS e regimen(os; 

III -o Dirctor e o Vice-Diretor de estabeleci
mento isoladu de ensino superior mantido pela 
Unit1o qtJ~mdo constituído em autarquia serão no
meados pelo Presidente da República, e no caso de 
Dirctor c Vice-Dirctor de unidade universitária, 
pelo Ministro du EducaçUo c Cultura escolhido!Lem 
lista:. prc::parad<ts pelo respectivo colegiudo máximo; 

IV- no:. demais cusos, o Diretor será escolhidQ 
conrormc estabdcddo pelo respectivo sistema de 
ensino. 

§ 1\' Ressalvudo o caso do inciso II deste artigo~ 
us lisius a que -"C ri::fere este urtigo serão sêxtuplas. 

§ 29 No caso de instituições de ensino superior 
nwntidus pela Uniüo, será de 4 (quatro) anos o 
mand:lto do.~- dirigentes: u que se refere este artigo, 
vct.bd<.L a rcconduç:'io ao mesmo cargo, observado 
no-" demais c:L<>Os o que dispuserem os respectivos 
estlltutos ou regimentos, aprovados nu forma da le
gislaç~lo vigente . 

§ Jl' No cuso de instituições federais, a organi
zat;:11) das Jí:-.tas panr cscolh:1 d_os V ice- Reitores, Di
rc::tnrcs c Vjcc-[)ir~torcs de unidades universitárias, 

-quundo se tru.tar de universidades, e dos Vice
Dirctorcs, na hipótese de estabelecimentos isolados, 
será fi:it<t até 4 (quatro) meses depois da posse dos 
respectivos Reitores ou Diretores, conforme o caso. 

§ 41• Além do V ice-Reitor, as instituições de en
sino superior muntidas pela União poderão dispor 
de Pró-Reitores, Sub~Rcitores, Decanos ou autori
d:tdcs equivalentes, designados pelo Reitor, até o 
múximo de 6 (seis} englobadamente, conforme dis
pusc::n .. 'ln os -rcspCetivos estatutos. _ 

§ 5"' Ao Reitor e ao Dirctor caber::i zelar pela 
manuteiwào da ordem e disciplina no âmbito de 
su_as utribuiçõcs, respondendo por abuso ou omis
são." 

An. 21• $;lo r_espçi~•ulus os mandatos dos dirigentes 
d<ts i!l.stiLuit;õcs de ensino superior mantidas pelu União, 
nomeados pelo Presidente d<.L República e cm exercício 
na data dt!.'i!a lei. 

§ ]I' No ca-"O de vacúnciu do cargo de Vice-Reitor, 
<~n!cs d:1 mctudc do mandato do Reitor, u lista a que se 
refere oS-''·' do u_rt. 16 du Lei no;> 5.540, de28 de novembro 
de f9M, com <t rcdação"duda pelo arl. IY desta lei, será 
inH..'tli<.ttamcnlc orguni:atda c o mandato do Vice-.Reitor 
qut.· vier a ser nome::1do expirará 4 (quatro) meses após o 
t(:rmino do manduto do Reitor. 

§ }1' N<J. caso da vacündu darMse na segunda meJ1.1de 
d~; mandato do Reitor, este designará Vice:-Reitor pro 
_tcmpore ai~ -a nomeação do novo. 

§" J~; O proC-édin1cnto previsto nos parágrafos ante
rion.:s :-.crú obscrvaútJ em relação aos Diretores e V iceM 
DirctorcS de llniJudcs· uriiv"ersitárius e Vice-Diretores ôe 
c~!abt..·lccimcntns isolados, cabendo ao 'Reitor, no caso 
Ú1,1:. -~Dirctorcs c Vice-Dirctores de unidades universi
Wxht~: c ao Dirdor, no caso do Vice-Diretor de est<:tbele-,_, 
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cimentos isolados, a dcsigfluçUo pro tempore até a no
meaçi'io do novo. 

Art. Jl' Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publica~.;1io c serú regulamentada pelo Pode~ ~xecutivo 
d;.·ntro de 90 (novcntu) dias. 

An. 4'' Revogam-se as disposições em contrário. 
Bra:.ilia, 3_ de junho de 1977; 156'? da Independência e 

~(,l\> d~t República.- ERNESTO GEISEL ~ Ney Braga. 

(-is Comi.1·.w"Jes dl' EJucacão e Culrura_ e de Fi
nall('as.J 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N• 168, de 1985 
(n9 2.935/BJ, na. Casa de Origem) 

Estabelece o salário mínimo profissional para os 
diplomados em Ciências Econômicas. 

O Congresso Nacional decreta: 

Ar L. ]\' Fica estabelecida em 6 (seis) veZeS ·o salário 
mínimo vigente no País a remuneração mínima obriga
lóri<t devida aos diplomados nos cursos de graduação em 
Ciências Econômicas, com diplõmas devidamente regk 
trados no Conselho Regional O e Economia da respectiva 
região. 

Art. 2\' A jornada de trubalho d_o Economista é a fi
xad:t no contrato de trabalho ou em determinação legal 
vigente, correspondendo o saláiiO-iTilniino profissional, 
de que trata o artigo anlcrior,-à realização de atiVidades 
ou taref'as em 6 (seis) horas diárius de serviço. 

§ ['.' qu;;mdo a exigência cfajornada de trabalho for 
superior a 6 (seis) horas diárias de serviço, a fixação do 
salúrío mínimo profissional do Economista será feita 
tomando-se por buse o custo da hora, fixado nos artigos 
anteriores destu lei, ucrcscendo-se_de 25% (vinte e cinco 
por cento) as hows excedentes. 

_ § 29 A caracterização da atividade do Economista 
d<tr-se-{t pela exigência, por parte do ernpregador, do di
ploma universitário correspondente, devidamente rcgis
trudo no Conselho Regional de Economia e da obser~ 
vftnci;,t do dispoMo nu Lei n9 I .4 I 1, de 13 de agosto de 
1951. 

Art. 3\' O trab:.tlho noturno será remunerado com 
acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) sobre a 
rcml.lncraçào-base do salário diurno. 

Arl. 4\' O poder Executivo regulamentará esta lei no 
pr:tzn de 90 (noventa) dias, a contar da sua publicação. 

Art. 51' Esta lei entra em vigor na data de .sua publi
ca!.;<1o. 

Arl. 69 Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI No 1.411, 
DE 13 DE AGOSTO DE 1951 

Dispõe sobre a profissão de Economista. 

O PrCsidcnte da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono u seguinte Lei: 
Art. l\' A designação protisSíõn-al de Economista, a 

que se refere o quadro das profissões liberais, anexo do 
Decreto-lei n<:> 5.452, de 11' de maio de 1943 (Consoli
dação das Leis do Trabalho), é privativa: 

a) dos baJ;haréis em Ciências Econômicas, diploma
dos no Brasil, de conformidade com as íeis em- vigor; 

b) dos ... (Vetado) ... que, embora não diplomados, fo~ 
rem hubilitados ... (Vetado). 

Art. 2~' (Vetado). 
Ar L. Jl' Para o provimento e exercício de cargos téc~ 

nicas de_cconomia e finanças, na administração pública, 
autárquica, paraestatal, de econ.onüa mista, inclÚsive 
bancos de que forem acionistas os governOs federal e es
tadual, nas empresas sob intervenção gOvernamental ou 
nos concessionários de serviço público, é obrigatória a 
apresentação do diploma de bacharel cm Ciências Eco
nômicas, ou títulos_ de habilitação._ (Vetado) ... respeita
dos os direitos dos atuais ocupantes -efetivOs. 

Purágntfo único. A apresentação de tais documentos 
não dispensa a prestação do respectivo concurso, quan
do este for exigido para o provimento dos mencionados 
cargos. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Ar!. 4~> _(Vet<H:iQ)._ _ ___ ... 
Art. S~> E faeultad<.t aos bacharéis em Ctêncms Eco

nómica~ a inscriÇão nos concursos para provimentod_as 
cudeiras de Estatística, de Economia e de Finanças, ~xts
tcntes cm_ qualquer ramo de ensino técnico ou supenor e 
naS dos cUrsos de ciências ecoryômi-cas. . 

Arl 6~ -São cria-dos o Conselho Federal de Ecoi1o
.mia ((."'OFECON), com sede na Capital Federal, e os 
Conselhos Regionuis de Economia (CORECON), de 
aeordo com o que preceitua estu Lei. 

Art. 7"' O CFEP, com sede no Distrito Federal, terá 
a::; seguintes atribuições: 

a) contribuir para a formação de sadia mentalidade 
econômica através- da disseminação da técnica e~nômi
ca nos diversos setores de economia nacional; 

b) oricnt;.tr e disciplinar o exercício da profissão de 
economista; 

c) tomar conhecimento de quaisquer dúvidas suscita~ 
das nos Conselhos Regionais e dirimi-las; 

d) organiZ<lr o seu regimento int_erno; 
e) examinar e ar)rovur os regimentos internos dos 

CRE_P_ c _modifici!.r -o~ que se tornar neces~ár_lo, a fim de 
mancer a respectiva unidade de ação; 

f) julgar, em última instância, os recursos de penalida~ 
de impostas pelo CREP; 

- g) promover estudos c campanhas em prol da racio
nalizução económica do País; 

h) organizar os CREP, fixar-lhes, inclusive, a compo
sir.;iio e a fOrma de eleição dos seus mem.bros; 

i) elaborar o progmma das atividades relativas aos 
dispo!litivos das letras a e g para sua realização por todos 
os Conselhos; 

J) servir de órglio consultivo do governo ~m matéria 
d~.: ecOnomia pro.fissional. 

Ar L 8Y O tFEP será constituído_ de nove membros 
eleitos pelOs -rCJ)re~~ent<wtes dos sindiCatos e· das Asso
ciações Prof1ssion_i.\is-de Economistas do Brasil, teunidos 
no Rio de Jancíro, parti esse fim. 

§ I\• O presidente do órgão será escolhido entre 
membros eleitos. 

§ 2'>' A substituiÇão de qualquer membro será pelo 
suplente, na ordem dos votos obtidos. 

§ 39 Ao presidente caberá a administração e a repre
sent<lçào legal do CI-CP. 

Art. 9"' Const~ui renda do CFEP: 

a) 1/5 da renda_ ~ruta de cada CREP, com exceção 
das doações, legado-s e subvenções; 

b) doa~·ões e legudos; 
c) subVenções do gOverno. 
Ar!. 10. São Lttribuições do CREP: 
a) organizar e manter o registro profissi-onal dos eco-

-nomistas; 
b) fisCalizar a profissão de economisti.!; 
c) cxp!.'Óir as carteiras profissionais; 
d) au/'iillar o CFEP, na divulgação da técnica e cum~ 

primento do programa referido no art. 7'>' letra I; 
e) impor as penalidades referidas nesta lei; 
f} elaborar o ·seu regimento interno para exames e 

aprovação pelo CFEP. 
Art. ll. Constitui ·renda do CREP: 
a) 4/5 das multas aplicadas; 
b) 4/5 da anuidad<? prevista no art. 17; 
c) 4/5 da tuxü-de registro facultativo de qualquer con

tratl), parecer ou documento profissional, a ser fixado no 
regimento interno do CFEP; 

d) doaçõs; e. legados; 
e) subwnções dos governos. 

---A ri. ·r.t. O irtül1dato dos membros do CFEP serã de 
três anos. A renovação do terçO far-se~á anualmente, a 
partir do quarto ano da primeira gestão. 

Art. 13. Os membros dos órgãos regionais são elei~ 
to.'> da mesma formu adotada para o órgão federal. 

Art. 14. Só poderão exercer a profissão de econo
mist<.t os profisSiOnais devidamente regist.rados _nos 
CRCP, pelos quais será expedida a carteira profissional. 

.Parágrafo único. SerüÓ também registrados nomes-
mo órgão as empresas, entidades e escritórios que explo
rem, sob qualquer forma, atividade tê_cnica de Economia 
e Finanças. 

Art, 15. A todo profissional devidamente regist,rado 
no COFECON _serú expedida a respectiva carteira de 
idl.!ntificaçào profissional por este órgão, assinada pelo 
presidente, que constitui prova de identidade para todos 
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os dc:itos legais. A __ curteira de identificação profissional 
conterá as seguintes indicações: 

a) nome, por extenso, do profissional; 
b) tiliaç~to; 
c} nadomdidadc e naturalidade; 
d) d.ita do nas_cimento;_ 
e)-·denominaÇão du Faculdade em que se diplomou ou 

dcduraçà-o de h<tbilitaçlio, na forma desta Lei, e respecti
vas datus; 
··rf n~itureza do título Ou dos títulos de habilitação; 
g) número de registro no CORECON; 
h) fotografia de frente e impressão datiloscópica; 
i) prazo de vafidade _da __ carteira; 
j) r:iúrnero·ôe CIC (Cartão de Identificação do Contri

buinte); 
1) ·assinatura. 
Parúgrafo único. A expedição da carteira de identifi

cação profissional é sujéita à taxa de dez por cento do 
muior salário mínimo vigente; o registro de profissional 
a cinq Ucnta por cento do maior salárip mfnimo vigente; e 
o registro obrigatório da pessoa jurídica, organizada sob 
qualquer forma para prestar serviços técnicos de Eco no~ 
mÍ<l, fica sujeíto· à taxa equivalente ao maior salário 
mfnimo vigente. -- _ _ 

Art. 16. A curteiru profissional servirá de prova 
pura fins de ex.ercício protissional, de carteira de identi
dade c .terá fé pública. 

Art. 17. Os profissionais referidos nesta Lei ficam 
sujeitos ao pagamento de uma anuidade no valor de qua
renta por cento do maior salário mínimo vigente, e as 
pc.'iosoas jurídicas, organizadas sob qualquer forma para 
prestar serviços técnicos de Economia, a anuidade do va
lor de duzentos por cento a quinhentos por cento do 
maior saiC1rio mínimo vigente, de acordo com o capital 
registrado. _ . 

§ 11.-- -A"llni.Hdade será paga atê 31 de março de cada 
ano: salvo a primeira, qile se fará ffo ato da inscrição ou 
registro. · 

§ 29 O atraso no pagamento das anuidades acarreta
rá multa equivalente a cinco por cento do maior salário 
mínimo vigente, por trimestre· de atraso, dentro do perío~ 
do, e vinle por t:enlo o valor da anuidade, nos períodos 
subseqUentes. 

§ J9 A comprovação do pagamento das anuidades 
h o CORECON será necessária para que seja efetivado o 
p-agamento de salários a Economistas contratado-s pOr 
organiz'ações públicas Ou privadas. 

Art. 18. A falta.de competente registro torna ilegal e 
punível o exercício da profissão de Economista. 

Art. 19. Os CREP aplicarão penalidades aos infra
torcs dos dispositivos desta Lei: 

a) a multa no valor de cinco por cento a duzentos e 
cinqUentu por cento do valor da anuidade; 

b) suspensão de um a dois anos do exercício da profis
slio, for responsável, na parte técnica, por falsidade de 
documentos ou pareceres dolosos que assinar; 

c) suspensão de seis meses a um ano ao profissional 
que demonstrar incapacidade técnica no ex.ercício da 
profissão, ao protissiõfl"al que, no âmbito da sua atuação 
profissional, sendo-lhe facuftadLt ampla defesa_. 

9 [I' Provada a c_onivência das empresas, entidades, 
firmas individuais, nas infrações desta lei, pelos profis
sionais delas dependentes, serão estes também passíveis 
das multas previstas. 

§ 2Y No caso da reinCidência da mesma infração, 
praticada dentro do prazo de dois anos, a multa serã ele.-
vada uo dobro. _ 

Art. 20. As entidades sindicais e as_autarquias coo
perarão-Com o CFEP e CREP, na _d~vulgação da _técnica 
econõmica, e dos proceS"sos de racionalização económica 
do P<!ÍS, 

Art. 21. Vetado. 
Art. 22. Esta Lei entrará em vigor trinta dias após 

sua publicação, revogadas as disposições em cootrári_o. 

LE! No 6.537, 
DE 19 DE JUNHO DE l978 

Altera dispositfvõs da Lei n9 1.411, de 13 de agosto 
de 1951, que "'dispõe sobre a profissão de Economis
ta". 

Art. Jl' O Conselho Federal de Economia- COFE.
CON -e os Conselhos Regionais de Economia -CO
RECON- de que trata o art. 6>' da Lei n9 1.411, de 13 
de <~gosto de 19:' I, com a nova redução dada pelo art. 19 
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da b:i n" 6.021, de J de janeiro de 1974, são autarquias 
dotm.!us de pcr.~onalidade jurídica de direito públíco. 

§ ]\' Os Conselhos, referidos no caput deste artigo, 
tr.!rih) autonomia administrativa e financeira e- consti· 
tucm serviço público -fedcwl, gozand_o os seus be11.s, ren· 
dw·> c serviços, de imunidade tributáriu. total. . 

§ 2•-• Só podcrtto intcgrur, como membros cfetivosoy 
supk11tcs, qualqw.:r dos Conselhos de que trata esta Lei, 
os Ei.::onombl~Ls dcvid;,tmentc registrados e quites com as 
suus unuidadcs. 

§ ]\' O mandato dos Conselheiros, efetivos e suplen
tes, scrú de ]_(três) anos, renovando-se, anualmente, 1/3 
(urn terço) de sua composiçilo. __ 

Arl. 2~> Aalíneahdo;uL 7~da_Leio~_JAII,del3de 
ago~to de llJ51, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 7? 

h) lix:;r· ;,·j~·ris'di~~~ ·;-;;~ó~;;;;d~ ~~~e~b~:;; d-;-
cud<~ Conselho Rcgion:ll, considerando os respecti~ 
vos recursos c a expressão numérica dos Economis
tasdcgulmcnte registrados em cada Região." 

Art. 3~ O art. s~ c seus p:trágrâfos da Lei n9 1.411, de 
l.l de agosto de 1951, passam a vigorar com a seguinte 
rcdaç:.lo: 

·~Art. 8? O Consdho Fcdcr;.tl de Economia será 
constituído de, no mínimo, 9 (nove) membros efeti
vos c igual nún:icro de suplentes. 

§ ]\' O Presidente c o Vice~Presidente do ó_rgào 
serüo escolhidos, pelo Plcnúrio, entre os membros 
cfctivos dcilos. 

§ 2? O PrCsidentee_o Vice-Presidente,cleitosna 
primciru quinzenu de dezembro, terão mandato de 1 
(um) ano, permitida a reeleição, por mais 2 (dois) 
períodos consecutivos, condicionada_ sempre à du
ração do respectivo mandato como Conselheiro. 

§ 3~ Pur:• substituiçUo de qualquer dos 
membro:-. cfctivo.~. scrú escolhido, pelo Plenário do 
Conselho, um dos suplentes. 

§ 4~ Ao Presidentecompctirúaadministraçãoe 
representação k-gat do órgão." 

Art. 4\' Os membros efctivos c suplentes do Conse
lho Fctkral de Economia sedio eleitos por Assembléia de 
Dclcgatlos-Elcitores, que será constituída de um repre
scntuntc de cada um dos Conselhos Regionais de Econo~ 
mi;t, c n::;,,]iLo.tda c;om untecedência mínim~ de 30 (trinta) 
di:ts Lia datu cm que cxpir:rrcm os mandatos u serem re~ 
novatlos. 

9 I 1' Para ~.:a.d~t_Lkl_t.:ga_do-Elcitor, haverá 1 (um) su~ 
plcnte. 

§ 1\' Os Delegados-Eleitores serão_ escolhidos pela 
forma estabelecida no art. 6\'. _ 

~ 3" Cada Detego:tdo-Eleilor terá um número -devo
tos cstabclccidos_conformc os seguintes critérios: 

a) até o limiie-de 2.0pü_<dois mil) associados no Pleno 
· go:w de seus dirCítos est:1tutários, pertelicentes ao qua
dro do respt:ctivo Conselho Regional, 1 (um) voto para 
:<tlit: grupo de 100 (cem) associados, desprezadas as 
traçocs menores de 50 (cinqücnta); 

b) de 2.001 (dois mil c um) associados cm diante, rilais 
1 .<um) voto pun1 cadu grupo de 200 (duLentos) associa
dos, mt~ m:'im<~s condições da alíneu anterioi, despreza
d<.ts as lraçocs menores de 100 (cem). 
: Art. ~\· Os eo_nsenlos Regionais de Economia serão 
constituídos de, no míriínlo, 9 (nove) membros efetivos e 
igual núniero dc.supJCntes. 

ArL 6<:> Os membros doS Conselhos Regionais de 
Economia e seus respectivos suplcnte.'i, bem como os 
Delegados-Eleitores c rcspectivás suplentes, serão eleitos 
pelo sistema de eleição di rela, através de voto pessoal e 
secreto. pelos Economista.<; registrados nos órgãos regio
nais competentes e quites com as suas anuidades. 

~ ]\' As eleições a que se rcfcrCcstc artigo serão feitas 
atn1vés de chapas rcgistradus nos Conselhos Regionais, 
devidamente assinadas por todos os seus componentes e 
p:tra cujo registro será abertO prazo de, nO intnimo 30 
(trinta) dius. - -

~ 2~' Cada Conselhu Regional de Economia fiXará os 
pwzos clcitoraíS, divulgando-os em editais pela impren
s~t. devendo as eleições se rc..'llizarcm 60 (sessenta) dias 
antes da dat:t cm que se expirarem os mandatos a serem 
n;novas.los~ _ 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

§ 3y Os-Si_ndicat_os c as Associaç~.es ProfissionaiS de 
Eo.:~momisws, rla su:1 C1rcu de jurisdição, poderão solicitar 
rl•g:istro de l'hapas, mediante requerimento assinado pelo 
·r-C:.j}C~tíVO- PreSidente. 

~ ..j.\' O Conselho federal de Economia baixará reso-
___ l!J!.'àQ....ÇQlltcndo insvuções relativas à~ el_eições. ______ _ 

__ ..-:.Arl.-J~'--::--o-.JÇtmi.IJ.Q_ do m_anda~o d~~ __ Çonselheíros, 
bl·m ~.:nrno o do Presidente c dQYice-Presidente, coinci
dirá sempre com o do ano civil. 

~---Arl. SL Est:t Lei entrarú em vigor nu datu de sua 
puhlio.:açfto. 

Art. 9\' Revogam-se as disposições em contrário. 
{DO de 21-6-197!-1.) 

r A CiNJJiS.\'ÕO de Legi.l"!açào Socfal} 

~J>!lOJETO DE LEUM C~MARA 
'-~",-N9_169,_de 1985 

(N 9 2.~47lS3,- ·na Casa- de OTigem). -

Dispõe sobre a criação da Escola Agrotécnica de 
Governador Valadares, Estado de Minas Gerais. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1~ 1-lca autorizada a criação, no âmbito do Mi
nistério da Educação, da Escola Agrotécnica Federal de 
Governador Valadares, Estado de Minas Gerais, subor
dinada ú Coordenação Nacional do Ensino Agrope
cu!trio- COAGRI. 

Art. 2~' São objetivos da Escola Agrotécnica Federal 
de Governador V<.dadures: 

a) miilíSfiúi en-sino de 2~ grau, com vi-stas à for
mação de auxiliares e técnicos agropecuários, além de 
outrus habilitações que venham a ser instituídas, desde 
que ncccssúrias ao desenvolvimento regional; 

b) promover cursos de extensão, especialização e 
<lpcrfcíçoamcnto no setor primário da economia; 

c) reali:atr pesquisas; e 
d) atuar como núcleo de orientação do homem do 

cumpo, na úrc:.1 de sua inOuência. 

Art. 31' Os bens imóvei_s, as instalações e os equipa
mentos pertencentes_ à Fazenda Federal, em Governador 
Vuladures, serão utilizados gratuitamente_ pela Escola 
Agropcc.·uCtria Federal para atender ao disposto no art. 29 
desta lei. 

Art. 49 O Ministério da Educação providenciará no 
sentido da t:xccução desta lei, inclusive dotando a Escola 
de recursos nccc~súrios à sua instalação e ao seu funcio
namento. 

Art. 59 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 6~' Revogam-se as disposições em c-ontrário. 

( Ãs Comissôe,ç de Educação e Cultura, di Agricul-
tura l' de Fi11anças. J · · 

PARECERES 
PARECER 

N• 837, de 1985 
(Da Comissão de Redação) 

Redaçào final do Projeto de Resolução n9 97, de 
1985. 

Relator: Senador Octávio Cardoso 
A Comissão apresenta a redução final do Pr_?jeto de 

Resolução n~ 97, de I 985, que suspende a execuçao da I~ 
tra ''h" do item I do art. J9 Qa Lei n~ 5.384, de 27 de de
zembro de 1966, do Rio Grande do Sul, declarada in
constituctonal pelo Supremo Tribunal FederaL 

Saiu d<ts Comissões, 'em lO de outubro de 198"5. -Jo~ 
sé Jgnácio Ferreira? Presidente- Octávio Cardoso, Rela
tor - Nivaldo Machado. 

ANEXO AO PARECER No 837, DE 1985 

Redaçào final dO Projeto de Resolução W' 97, de 
1985. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art: 42~ -iterri VIl, da Constituição, e iu, , Presi-
dente,. promulgo a seguinte 

Outubro de 1985 

RESOLUÇÃO No ,DE 1985 

Suspende, por inconstitucionalidade, a execução 
da alínea "h'? do inciso I do art. 1 ~da Lei nQ 5.384, de 
21 de dezembro de 1966, do Estado do Rio Grande do 
Sul. 

O Scnndo Federul resolve: 
Artigo úriico. E suspensa, por inconstitucionalidade, 

nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal 
Federal, proferid:t em 30de agosto de 1984, nos autos do 
Recurso_ Extraordinário n"' 94.580-6, do Estado do Rio 
Grande do Sul, a cxec_uç_ào _da alínea "h" do inciso I do 
art. ]'.' d:t Lei n9 5.3H4, de 27 de dezembro de 1966, da
quele Estado. 

PARECER 
~· 838, de 1985 

(Da Comissão de Redação) 

Redaçào final do Projeto de Lei do Senado n~ 81, 
de 1984- Complementar. 

Relator_: Senador Octávio Cardoso. 

A CornissUo apresenta a redaçào final do Projeto de 
Le-i do Senado n\' 81, de 1984- Complementar, quere
vog::. o* ]\'do art. 106 da Lei Complementar n~ 35, de 14 
de março de J979, alterada pela Lei Complementar n" 
37. de 13 de _novembro de 1979. 

Sala das Comissões, em lO de outubro de 1985. -Jo
Sê- Igl!ácio Ferreira, Presidente- Octávio Cardoso, Rela
tor - Nivaldo Machado. 

ANEXO AO PARECER No 838, DE 1985 

Redaçào fmal do Projeto de Lei do Senado n~ 81, 
de 1984- Complementar que dá nova redaçào ao § 19 

do art. 106 da Lei Complementar n"' 35, de 14 de 
março de 1979. 

O Congresso Na<:ional decrctu: 

Art. I~' O§ ]i' do art. 106 da Lei Complementar n~ 
35. Uc 14 de: março de 1979, que dispõe sobre a Lei Oi'gâ
nil':rda Mugistwtura Nadonal, alterada pela Lei Com
pl~.:metttar n\' 37, de 13 de novembro de 1979, passa a vi
gon!n."'m a seguinte redução: 

"Art._ 106. . ............................. ·~ 
~ J•.> O número de membros do Tribunal somen

te scrú ffi<\forado se o total de processos distribuídos 
e julgudl).'>, durante o ano anterior, superar o índice 
dC 150 (~.:entt> c cinqUenta) feitos por Juiz." 

Art. 2~ Esta lei entra cm vigor na data de sua publi
ca<.;:lo. 

Ar!. J•.> Rcvogmn-se as disposições em contrário. 

PARECER 
N• 839, de 1985 

(Da Comissão de Redaçiio) 

Redaçào final do Projeto de Resolução n9 43, de 
1983. 

Relator: Senador Nivaldo Machado 

A Comiss1o apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução nço 43, de 1983, que altera a redução do inciso 
XI do <trt. 239 do Regimento Interno do Senado Federal. 

Sala das Comissões, em 10 de outubro de 1985. -Jo~ 
sé Ignácio Ferreira, Presidente- Nivaldo Machado, Re
lator - Octávio Cardoso. 

ANEXO AO PARECER No 8Jg, DE 1985 

Redação final do Projeto de Resolução n~ 43, de 
1983. 

Faço saber que o Senado Fede~al aprovou e 
eu, , Presidente, nos termos do item 30 do art. 
52 do Regimento Interno, promulgo a seguinte 



Outubro de 1985-

RESOLUÇÃO N' , DE !985 

Dá nova redação ao inciso XI do art. 239 do Regi
mento Interno do Senado Federal. 

O Senado Federal resolve: 
Artigo únicO. O inciso XI do art. 239 do Regimento 

Interno do Senado Federal, baixado pela Resolução nll 
93, de 1970, passa a vigorar com a seguinte redução: 

"Art. 239 .. ·········~·····~···········~··· 

XI- transcorridos 30 (trinta) dias da reiteração, 
sem resposta, a Presidência dar.á conhecimento do 
fato ao requerente e ao Plenário a fim de que este 
decida se deve ser caracterizado o crime de respçm~ 
sabilidade_ previsto no item 4 do art. 13 da Lei n'i' 
1.079, de 10 de abril de 1950." o 

PARECER 
N• 8_40, de 1985 
(Da Comissão de Redação) 

Redação do vencido, para o 2'i' turno, do Projeto de 
Lei do Senado n" 105, de 1985. 

Relator: Senador Nivaldo Machado 
A Comissão apresenta a redução do_ vencido, pare. o 2'i' 

turno, do Projeto de Lei do Senado nll 105, de 1985, que 
cria o Serviço Nacional de Alistamento Eleitoral e dá ou-
tras providências. - - _ 

Sala d<~s Comissões, em 10 de outubro de 1985.- Jo
sé Ignâcio Férreira~ Presídente- Nivaldo Machado, Re
lator - Octávio Cardoso. 

ANEXO AO PARECER N' S40, DE 1985 

Redação do vencido, para o 29 turno, do Projeto de 
Lei do Senado n\' 105, de 1985. 

Autoriza a criação do ServiçO Nacional de Alista~ 
mento Eleitoral e dá outras providências. 

O ·congress-o· Nacional decreta: 
Art. 1 'i' To do brasileiro é obrigado a alistar~se para 

exercer o direito de voto, desde que conte, à data ~a 
eleição, dezoito anos ou mais, nos--termos da Consti
tuiçào, das leis federais e das instruções bai~~das pelo 
Tribunal Superior Eleitoral. 

· Art. 211 O cidad,ão que necessite de auxflio para loco
moção, preparo de documentos legais, inclusive fotcigra~ 
fias, e dados de identificação necessârios à qualificação e 
à inscrição como eleitores, receberá ajuda suficiente do 
Estado, por intermédio da Justiça Eteitoral. 

Art. 3<:> _ E aulorizada a criação, como órgão perma~ 
nente de apoio à Justiça Eleitoral, diretamente subordi
nado ao Tribunal Superior Eleitoral, do Serviço Nacio
nal de Alistamento Eleitoral, a fim de promover e supe
rintend_er a. inscrição do eleitorado. 

Art. 4~' O Serviço Nacional dcAiistamentoEleitoraJ 
será exercido, cm cada município, por uma junta de três 
membros, indicados dentre cidadãos de notóri_a idonei
dade moral, pelos dois partidos mais votados na (.O mar
ca e presidlda pelo Juiz Eleitoral, membro nato da jun~ 
ta. 

§ (<:> Onde não houver Justiça Eleitoral, a Presidên
ciu da junta cabcrú à mais alta autoridade judiciária lo- _ 
cal. 

§ 2'i' Nas cidades com mais de uma zona eleitora] se
rão l:riadas tantas juntas quantas forem as zonas existen-
tes. o- o 

§ 3'i' No ato de indicação dos membros da junta 
nomcar-se~ú o respectivo suplente. 

§ 4"' Em caso de vacância, novos membros serão in
dicados, na forma do disposto no capnt deste artigo, 
para ténnino do mandato. 

Art. 5'i' Incumbirá ao Serviço Nacional de Alista
mento Elcitotal: 
I- organizadOr o plane)amento anual do alist:;~.mento. 

eleitoral no territ6rio de sua jurisdição; 
II - tomar todas as p-rovidências ri_ecessária~ ao alis

tamento, corn a obtenção e preparo dos documentos 
exigíveis do eleitor, inclusive a feíturu de fotografiaS e a 
el<Jboraçào dos dados de idcnti(icaçiio; 

III -providenciar o transporte dos alistandos e de 
_seus preparadores. 

DlÁRlO DO _ÇQNGRI;~~O NACIONAL (Seção II) 

Art. _6"' As d~J2csas d_sçorrentes da execução des_ta 
h::i correrão por conta do rundo Partidário. 

~rt. 79 Esta lei entra em vigor na data_de sua publi~ 
caçao. 

-Art. 8'i'_:_~eyog~-se as disposições em contrârio. 

PARECER 
N• 841, de 1985 

_(Da.Coi!J_issão df!'-=-R~ção) 

·.--,--,.--,_ Redaçào final da emenda do Senado ao Projeto de 
Lei da Câmara n9 183, de 1984 ( n'i' 169/83, na Casa 
de origem). 

-Relator: Senador- Octávio Cardoso 

A c'omisS"ão apresenta a recta_ção final sia -~enpa do 
Senado. ao __ Pr_r,;dito de __ Le_i ct_a Câmara n9 183, ~~)984 (n"' 
169/83, na Cilsu de origem), que altera a Relação Descri
tiv<.t da~ Rodovias do Sistema Rodoviário Federal do 
Pi uno Nal:ional de Viução, incluindo a Rodovia da Inte
gração Sul-Centro-Oeste. 

Sala dus Comissões, em 10 de outubro de 1985.- Jo
sé Ignácio Ferreira, Presidente- Octávio Cardoso, Rela
tor - Nivaklo Machado. 

ANEXO AO PARECER N' 841, DE 1985 

Redação final da emenda do Senado ao Projeto de 
Lei da Câmara n'i' 183, de 1984 (n'i' 169/83~ na Casa 
de origem). 

EMENDA N' I 
-(cO'rrCSponde à Emenda n<:> 1-CT) 

Sub~titua~se, no Estado de Mato Grosso do Sul, o 
traç~ldO proposto para a Rodovia objcto do projeto, pelo 
seguinte: 

"Mundo Novo, Eldorado, Itaquiraí, Naviraí, 
Juti (BR~\63), Caarapó. Dourados ... ". 

O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira)- O ex
pediente lido vai à publicação. 

Sobre a nlesa, pf'õjetós de lei que serão lidos pelo Sr. 
]\'-Secretário. 

São lidos os seguintes 

PROJETd DE LEI DO SENADO 
N• 306, de 1985 

Institui incentivo riScai destinado i implantaçlo ou 
mailuteiiÇio de empreendimentos de prote(ào à fauna 
-silvestre. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 111 A partir do exercício financeiro -de 1986, as 
pessoas jurídicas poderão deduzir até 25% (vinte i cinCO 
porcento) do valor do_ imposto de renda devido na decla
ração_ de rendirrü!~tos; -pii'a Serem aplicados na implan
tação ou na ~anutellÇãõ de empreendimentos de pro
te~~() à fauna silvestre, cujos projeto_s t~nham sido apro
vados pelo Instituto Brasileifo de DesenVOlvimento Flo-
re5lal- IBDF. . ---- -- ----

Parág~afo_ _úiliCO. Os empreendimentos ~e que trata 
-~t7_ a_r_tlgo pod~rão constituir~se de Parq_ues, Florestas, 
Resefvas, Refúgios dã Fauna, ou~ OutrãS Cãte&o"ri3.S de 
uriídades de preservação ou exploração de espécieS niti:. 
vas qu alieiiígen-a:s, ajUíZo do IBDF. 

Art. 211 O IBDF estabelecerá normas para a apre~ 
vação dos projetas a serem implementados com os recur-
sos proveriientes õaapHcaçãO aestà."TeL -

Art. 311 Dentro de' 90 (noventa) dias, o Poder Execu
tivo regulamentará a presente lei, no que for nêCessãrio à 
sua execução. 

Art. 411 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

'fi.s:t~-~-SI':_..It_e_Võ&aljl_-s.e as disposições eri:t _c;ontrãrio. 

Justificação 

O Btasil ainda posSui uma das maiores áreas florestais 
do munQo; não qbstante a d~vastação q-ue se vem-ope~ 
fãriÇI()âesde o seu descobrimento, já a_lertada,_ em 1808, 
pelo patriarca José Bonifácio. Somente a partir de 1934, 

_ CQI!l a i_!lst_ituj_ç!o do_ÇQdígQ Flor~~tal Brasileiro (Decre- _ 
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to n'i' 23.793, de 23-1~34), é que começou a se formar uma 
coriSciênciá-eCOlógica no País. Mesmo assim, temos as
sistido à destr_uição sistcxnâtica e progressiva do nosso 
patrimônio florestal, tendência que perdurou mesmo 
após a edição da Lei n<;> 4.771, d~ __ l5~9-65, que instituiu 
novo -código FlorestaL 

verdade que impende reconhecer o esforço desen~ol-. 
vida a partir de então, devendo~se registrar a expedição 
do Decreto-lei n'i' 289, de 28-2-67, que criou o Instituto 
Brªsileiro de Desenvolvimehto Florestal- IBDF, e ou
t-ros imPortantes diplomas legais de. proteção à natureza, 
sendo _de destacar-$e_ª im}?ortâ)1cia que tiveram os incen
tivos fiscais na política nacional de fiorestamento e reflo
restamento, no !!:quacionamento do gravíssimo problema 
em que se constituiu o d~equj_líbri9 _v~~Wcado_ entre o 
•desmatamento e o reflorestame~to. A primeira c_onse
<\Üêricia dessa-põlítTCâ-foi a prOmüliàÇão dãlêi n' 5.106, 
de 2-9--66, objetivando delegar à inicjativa privada a tare
fa de assegurar matéria-prima para atender a demanda 
de madeira nas mais dife:r!!:ntes formas. Esse programa 
nacional_de recuperação do setor florestal do País já 
trouxe uma série de beneffcios, coino p_replantio desfru
tável de ess.ências nativas. e alienígenas. 

Não se pode negar, entretanto, que a política de con
servação da natureza tem sido entre nós, além de quanti
tativainente insUficiente, também unilateral, por haver
se centrado quase que exclusivamente na flora, sendo 
praticamente omissa em relação à fauna. 

Isso sem embargo de se reconhecer que pelo menos na 
expedição de atas normativos tem o Poder Público reve
lado sua precoupação de preservar os nossos recursos 
faunTstiCOS. Em- 23-3-_66_-foi ed~tã.do ·a Decreto n~ 58.054, 
que promulgou a Convenção firmada pelo Brasil para a 
proteção da flora, fauna e belezas cênicas d_os pa[ses da 
América, onde se deu ênfase ao compromisso comum de 
proteção dos animais silvestres da região. Vale ressaltar 
que referida Convenção foi firmada pelo Brasil em 27-
12~40, e aprovado pelo pecreto Legislativo n~' 3, de 13-
2-48. O diploma legal mais importante, porém, adveio 
em_3~l-67:....... ã. Lei Q.e_ ~r_oteção à Fauna (Lei n' 5.197). 
Essa lei, embora imperfeita, trouxe algumas inovações, 
estabelecendo, por exemplo, a obrigatoriedade de o Po
der Público criar reserVas biológicas e parques de caça 
federais, estaduais e municipais; estimular a construÇão 
de criadouros de animais silvestres para fins econôinicos 
e industriais; e regularizar a utilização, perseguição, caça 
ou apanha das espécies. Com base na, Lei n11 5.197/67, 
editou Q IBDF em 29-8-77, a Portaria n'i' 327/77-P, de 
29-8-TZ_,_que reconhece oficialmente, em todo o território 
nacional, a existência de refúgios particulares de animais 
nativos; e, maiS recentemente, em 6-4-78, a Portaria n9' 
130/78-P, regulamentando a criação de animais nativos 
em cativeiro. 

Com base na Portaria n9 327/77-P, identificou aquele 
instituto, de 1977 a 198_3, a eXistência de 655 refúgios 
particulares, com a área total ó.e 2.506.295 ha, números 
qUe passaram, em 1984, a 812 r~fúgios e2.754.506 ha (cf. 
anexo). Registre-se ainda a criação de vários parques na
cionais mantidos pelo lBDF, podendo-se citar entre eles 
o Parque Nacional das Emas, em Goiás; o da Tijuca, no 
Rio de Janeiro; o de Caparaó, em Minas-Espírito San
to; o de PaCaás Novos, em Rondônia; a Reserva Biológi
ca de Sooretama, no Espírito Santo; a de Poço das An
tas, nO Rio de Janeiro_, _ 

Em que pese tais medidas, temos informação de que, à 
époCa Oã eOiÇâO da Lei n,--5.197/67, não chegava a qua
tro dezenas as espécies em extinção na fauna brasileira 
-as QuaiS atuãlmente se elevam a 87, incluindo~se entre 
elas até peíxes como a piabanha e a piracanjuba. 

____ Em_ vis_ta disso, julgamos que provídências comple
mentares se fazem neceSsárias Para reVerter essa teridên
cia. Entre tais providências, somos-de parecer se deva in
cluír ()reforço -do ·setor-prívado, que, através de incenti
vos fiscais, poderia mitigar a escassez de recursos que es

-tá a cmpeçar uma efetiv3. proteção à fauna brasileira. 
A eXperiência dos -incerúivós _fiscaiS~- que se revelou po

sitiva em se"tores como a pesCa, o turismo e o -próprio re
florestamento, seria aproveitada agora para- a pre5e-
vação de nossos_ recursos faunísticos com a vantagem de 
oferecer a possibilidade de sua exploração econômica, 
como ocorre, por exemplo, nos Estados Unidos da 
América_do Norte, onde, em torno de Parques e Reser
vas intocãveiS, abertas--a_o p-úblícõ ãpen<is para fins turís
ticos O!J científicos, estebeleceram-se áreas de aproveita~ 
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menta econõmiCo dos excessos de população dos ani~ 
mais preservãôos. Com sua pOlítica, aquele grande país 
do Norte, além de hªver afastado de vez as ameaças de· 
extinção das espécieS aUtóctones e criado condições para 
implantação de espécies alíenígenas, obtém ainda vulto
so lucro, ao que sabemos em torno de quarenta bilhões 
de dólares anuais. 

A medida se justifica-ainda porque o estít:nulo apressa
ria a adoção, pelo Brasil, de uma estratégia nacional 
para selecionar e implantar uilidades de conservação. Os_ 
objetivos primários de preservação e categorias de mane
jo -ainda não foram formalmente determinados. Como 
unidades de conservaçãO de uso indireto dos recursos, há 
pouco contãvamos apenas com os parques nacionais e 
reservas biológicas; e de utilização direta, com as flores
tas nacionais e os parques de caça. Há, todavia, o .. Plano 
do Sistema de Unidades de Preservação", de 1979, de cu
jos objetívoS de manejo para uril sistema brasileirO de 
unidades de conservação destacamos os seguintes: 

... I -proteger amostras de toda a diversidade de ecos
sistemas do país, assegurando o processo evolutivo; 

2- proteger espêcies raras, em perigo ou ameaçadas 
de extinção, biótopõs, comunidades bióticas únicas, for
mações geológicas e geomórficas de relevante valor, pai
sagem de rara beleza ctnica, objetivando garantir a auto
regulação do meio-ambiente, como tambêm um meio di
versificado; 

3 - preservar o patrimônio genético, objetivando a 
redução das taxas de extinção de espêcies a níveis natu
rais; 

5 ~·p;~t~~~ ·~;;~~;~;~~-n~;; ~· r~~~;: .. q~·;r· ;~r~ 
pela sua importância genêtica quer p~lo seu valor econô~ 
mico, obtenção de proteínas ou para atividades de lazer; 
6- conservar paisagens de relevantes belezas cênicas 

naturais ou alteradas, mantidas a um nível sustentâvel, 
visando a recreação e turismo; 

il ~-:.:p~;.p~;~i~~";~""-"ro";i~;-~p~~~ ~d~çã~:--i~~~~ii~;~T~ .. 
estudos e _divulgação sobre os recursos naturais; ____ _ 

12- fomentar p_ uso racional dos recursos_ natura~s 
atravês de ãreas de uso múltiplti' ._ -

Esses os objetivos que o projeto pretende ver concreti-
zados. -

Sala das Sessões, 10 de outubro de 1985.- Eunjce 1\:1!:. 
chiles. 

(Às Comissões de COnstituiÇão e Justiça. de Agri
cultura, de Servi{c/"Púb/ico Civil e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 

N• 307, de 1985 

Dispõe sobre o resgate de investimentos incentiva
dos, aplicados de acordo com o art. 311 do Decreto-lei 
ns- 157/67 e legislação posterior. 

O congresso Nacional decreta: 
Art. I~' Fica autõrizado o resgate dos saldos de in

vestimentos em furidos em condomínio, correspondentes 
à redução do imposto sobre a renda das pessoas físicaS, 
efetuados em conformid_ade com o art. 39 do Decreto-lei 
n~' 157, de lO de fevqeiio de 195i7, com a rcdação dada 
pelo art. l'>' do Decreto-lei nl' 1.214, de 26 de abril de 
1972. 

Art. 21' Esta lei entra etri vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 311 Revogam-se as disposiÇões em contrário. 

Justificação 

O Decreto-lei n~'2.065, de 26 de outubro de 1983, revo
gou, em seu artigo 14, a redução do imposto de renda de
vido pelas pessoas físicas para aplicação nos fundos em 
condomínio, conhecidos como Fundos 157, conforme 
estabelecera antes o artigo 3~' do Decreto-lei n~'l57, de 10 
de fevereiro de 1967, e legislação posterior. -

No entanto, não_fõram-alterados, nessa ocasião, os 
prazos para resgate das c:otas jâ aplicadas, permanecen
do hoje a seguinte situação: 

-aplicações efetuadas atê 31-12-79- as c_otas estão 
totalmente liberadas para resgate; 

-aplicações efetuãdas a partir de l-l-80 e até 31-12-
83 (com exceção das relativas à de_claração de rendimen
tos do exercício finariceiro de 1983)- as cotas podem 

ser resgatadas em 50% ao final do 59 ano e b Valor restan
te a_o final do 69 ano: 

,....-aplicações efetuadas em 1983, oriundas de decla
rações desse exercício -_as cotas podem ser resgatadas 
em 50% ao final do 99 ano e o valor remanescente ao fi
nal do !Os> ano. 

Vê-se, por conseguinte, que, Se não forem alterados os 
dispositivos em vigor, os Fundos 157, ou seus suceSSores, 
permanecerão com recursos indispensâveis, de contri
buintes, ainda por mais 8 anos (até 1993). 

Ora, as -mestrias rã.zões que levaram os legisladores a 
abolir, em boa hora, aquele inôCüo incentivO justific3"m 
hoje a imediata liberação das cotas para resgate. 

Sabe-se que aquele incentivo fiscal não comprovou a 
sua efetivídade, em termos de estímulos a investimentos 
no mercado acionáriO, representandO ape-nas, decerto, 
uma -sa!lgria nas receitas tributárias do Tesouro Nacio.; 

í: 
1980 

1331 1.670.&17 

lS32 l.5S5.343 

1983 L374.43S 

Dos 42 chamados Fundos 157, temos hoje 35 que se 
transfo.rmar~m e;IU Fundos M ~tuqs de Ações: Estes_ ~is
punham, enl ffiiáf dCi agosto, de um ·patrimônio' de 6,2 tri
lhões de cruzeiros. 
-6SdemaiS-Fl.illCfOs-:-e-m·riónlero-dê7,-fôram-aiiexadOS a 

- ol.tii-OFUn-do di mesmã-iriSiltliiçâO,"-não sé disPondo de 
IJiforffiações preCísã.S-Oo patríTnóii.lO--decorrente de apli
cições incentivadas. 

__ E_s~i_ITIJ!._-se __ que, etlJ. conjunto, esse patrimônio chegue 
perto de 7 trithões de cruZeíroS. -. -·-

Sabe-se, igualmente, que, devido à baixa rentabilida
de, _descrêdito, pouca informação etc., uma ex"pressiva 
parcela desses investidores não toma conhecimento da 
evolução das aplicações e não tem retirado aos cotas li
vres e os diVidendos distribuídos. Estima-se que isso 
ocorra, em média, com um terço, ou mais, dos contri
buintes. 

Levando-se, pois, em conta que uma parte significati
va do atual patrimônio dos Fundos, oriunda daquelas 
aplicações incentivadas, já ~tâ hoje disponível e que os 
resgates - se transformado este Projeto em Lei -
estender-se-_àq _ao _longo de um certo período, e, ainda, 
que os níveis atuais de movimentação das Bolsas deVa
lores admitem esse volume de resgates, conclui-s~ que a 
medida, além de justa e oportuna, é também plenamente 
viável, não afetando a saúde do_ merc;ldo acionáriQ. 

Esperamos, por isso, contar com o apoio dos nobres 
Pares para que este projeto se transforme em lei e benefi
Cie -rriaiS06-lltii ffiifflãO e meio de cidadãos-contribuintes. 

Sala das Sessões, em 10 de outubro de 1985.- Aldd~ 
Saldanha. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N• I.2I4, 
DE 26 DE ABRIL DE 1972 

Altera os Decretos-leis n~'s 157, de 10 de fevereiro 
de 1967, e 1.161~ de 19 de março de 1971, e dá outras 
providências. 

A~i_" ·1~ .-.à" ;;ti&~ ·3·,.·d~ i)~;~t~~iei ~~·i57~ ~d~-Í-Ó "d~ fe·-
vereiro_ de 1967, _e assa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 311 Será assegurado à pessoa física, para 
fins de efetivação dos depósitos ou aquisição dos 
certificados mencionados no artigo anterior, pagar 
o Imposto sobre Renda devido em cada exercício, 
mediante redução de acordo com os_ percentuais da 
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nal. As análises indiCaram que isso pode em parte ser 
atribuíd.o à baixa rentabilidade desses Fundos. em com
pai"ação.cõln outros_Fundos não fiscais das mesmas ins
tituições. Práticas foram detectadas de apropriação de 
prejuízos ao Fundo Fiscal e de lucros ao outro Fundo da 
mesma instituição financeira, através de hábil manipu
lação de_ carteiras. 

Se ISSO acontecia quando as instituições financeiras ti
nham que disputar os recursos dos contribuintes, 
imagine-se agora que não mais precisam disso. Alguns 
passaram a reduzir, ou atê eliminar, o erivio dos extratos 
aos aplicadores. 

Não há qualquer razão que justifique a indisponibili
dade daqueles recursos, em benefício de umas poucas 
instituições financeiras e em prejuízo de mais de um mi
lhão e meio de contribuinte. 

3.4.22S.416_ 

L!;. !.;~:5. C2S 

tabela abaixo, em função dos rendimentos_ brutos 
auferidos: 

Rendimentos Brutos Percentual sobre o 
Imposto Devido 

o- 20.000-. __ .,, ____ ,_ .. ,_ 
20.001 - 30.000 
30.001 - 40.000 
40.001 - 50.000 
50.001 - 60.000 
60.001 - 70.000 
acima de 70.000 

,24 
22 
20 
18 
16 
14 
12 

§ }9 Para os efeitoS deste artigo, o contribuinte 
recolherá a tot~lidade do Imposto sobre, Renda de
vido na declaração, sendo a parcela correspondente 
ao inceniivO depositada "ex officio" e_m conta espe
cial do Tesouro Nacional, junto ao Bal)co çlo Brasil 
S/A. •. - _ - . 

§ _21' O contribuinte receberâ,juntameitte com a 
-notificação de cobrança do imposto, uma cautela 

representativa do incentivo a ser aplicado. 
§_ ~9 ~cautela a que se refere o parâgrafo ante

rior serâ apresentada a uma das institUicOes finan
ceiras de que trata o artigo 211 e estas sacarão os re
cursos depositados em conta especial do Tesouro 
Nacional, junto ao Bando do Brasil S/ A, nos venci
mentos das cotas constantes da referida caUtela. 

. •• -~~---~~~· ·~ •• ·--~·~·. ·--.- ·- -· ~- ••.••• ~ .. - 't .• ·-· 

DECRETO-LEI N• 2.065, 
DE 26 DE OUTUBRO DE 1983 

Altera a legislação do Imposto de Renda, dispõe 
sobre o reajustamento dos aluguéis residenciais, sobre 
as prestações dos empréstimos do Sistema Financeiro 
de Habitação, sobre a revisão do valor dos salários, e 
dá outras providências. · 

Art. 14. Fica revogada a redução do Imposto de Ren
da _devido pela pessoa física, prevista pelo artigo 39 do 
Decreto-lei n9 157, de lO de fevereiro de 1967, e legislação 
posterior. 

...... 'r ~·s· Co~J:s~ã~; de~Co·:s;;~~i;ã; ~ ·j;;tf;;,· a; e;;_ 
nomia e de Finanças.) 
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PROJETO DE LEI DO SENADO 

N• 308, de 1985 

Estende aos policiais--militares a isenção de que 
trata o artigo 33 da Lei n9 5. 787, de 27 de junho de 
1972. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. l"' l:. extensiva aos policiais-militares a isenção 
de que trata o artigo 33 da Lei n9 5.787, de 27 deju_nho de 
1972. 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua pÜbH
cação. 

Art. 3"' Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

O artigo 33 da Lei n'i' 5.787/72 isenta de qualquer tri
butação a indenizacão paga ao m~itar, para ressarcimen
to de despesas impostas pelo exercício--de suas funções, 
bem como para compensar os desgastes orgânicos resul
tantes de determinadas ativídades: _Tais indenizações, 
nos termos do parágrafo único daquele çlispositivo, com
preendem diãrias, ajuda de custo, transporte, represen
tação, moradia e compensação orgânica. 

Rei"eridà isenção, ã nossO-ve!;sem sombra de diívida 
alcança os-membros _das Polícias Militares estaduais, que 
são, segundo a Lei M_ajor (art.l3, § 4~'), Forças Auxilia
res do Exército, sendo, por conseguinte, os seus integran
tes, considerados militares por reiterados ai-estos da mais 
alta Corte Judiciária _do País C mesmo peia C9nstitÜição, 
como se pode inferir do art. _144, §_I~', d. Poderíamos adu
zir uma série de outros fortes argumentos jurídicos· para 
roborar esse entendimento, que, todavia, !lão é acatado 
pela Secretaria da Receita Federal. 

Com efeitO, ap6s haver-se iriiCiãlmente pronunc_::iadO 
favoravelmente pel!J Oficio n~' 650/GAB/80, de 10 de_ 
maio Q.e 19?0!- o Sr. Delegado da Receita- Federal em 
Porto Alegre (RS) reformou o seu ponto_ de vista, para 
considerá-lo prejudicado pela interpretação dada ao as
sunto pela CÕÕrdenação do Sistema de Tributação da 
Secretaria da Receita Fedei3.l, que--descOnsiderou os 
membros das Polícias Militares estaduais, para fins de 
isenção do art. 33 da Lei n'i' 5.787 f72, como integrantes 
das Forças Armadas, .. ainda que recebam rendimentos a 
título de indenizaçào". 

Como se verifica, até. mesmo o órgão encarregado de 
aplicar administiativamente o preCCptivO eni.- causa ma
nifesta perplexidade, quanto à sua exata inteligência. 

O presellte projeto de lei objetiva, não apenas espan
car dúvidas que não deveriam subsistir ante a clareza do 
disposl~ivo em tela, bem como evitar se continue vulne
rando o-princípio da isonomia tributária. Reiterados são 
os diplomas legais que têm conferido desoneração às di~ 
versas esp~ies de indenizaç_ões_especialmente qua_ntÇ)ao 
imposto de. renda, incluindo-se entre elas as quantias re
cebidas a título de representação. Ã guisa de exemplo, 
cite-se o Decreto-lei n'i' 2.019, de 28-3-85, que exclui dos 
vencime~_tos tributáveis pelo imposto de renda a vanta
gem paga aos magistrados nos termos do§ l'i' do art. 65 
da Lei Complementar n'i' 35, de 24 de março de 1979. En
tre tais- vantagens incluem-_se ver h<~: de representação, 
ajuda de custo e diârias. A própriã. ConStifuíçiO Federal 
aliâs, no seu artigO 21, IV, coloca a salvo de tributação 
pelo imposto de renda, os doi_s úftimos itens, ou seja~-''a-
juda de custo e diárias pagas pelos cofres públicos na for
ma da lei". 

Ll\ffientavelmente, um fiscalismo exagerado vem con
siderando a parcela da representação, auferida pelos fun
cionãrios públicos de maneira geral, como sujeita à inci
dênCia do imposto de renda, quando, na verdade, tal ver
ba se destina ao ressarcimento de despesas necessárias aQ 

desempenho das atribuições de certos cargos. Assume, 
portanto, carãter nitidamente indenizatório, como é 
aliâs reconhecido pelo próprio art. 33, em tela. 

A medida ora proposta visa, portanto, não só a escla
recer a verdadeira al;>_rangÇncia ?~ uma norrr~:a1 como a 
de estabelecer eqUidade no ·tratame·nto a éidadãÕs -biasi
leiros pertencentes a uma mesma categoria profissional. 

Sala das Sessões, em 10 de outubro de 1985.- Alcides 
Saldanha. 

_DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

LEG!Sl./i..f:ÃO ÚTA!>A 

LEI N• 5.787, 
DE 27 DE JUNHO DE 1972 

Dispõe sobre a Remuneração dos Militares e dá 
outras providências 

. -Á~~ .. 33~ .. i~d;~i;~~i~· ~. ~ ·~~;~;i~;;i~~- ~~ di~h~i:~. 
tsen~o de qualquer tributação, devido ao militar parares
sarctmento de despesas impostas pelo exercício de sua 
a~ivídade. bem como para compensar os desgastes orgâ
~~ços de que trata o artigo 63 desta Lei. 

Parãgrafo único. As _indenizações ~compreendem: 
_ a) Diárias; -

b) Ajuda de Custo; 
c) Transporte; 
d )_ Rep_rl!S~ntação; 
e) Moradi~ 
f) Compensação Orgãnica. 

... -........ i:íÉcR:E:iéi-i_-ErN;·2'bi9: ........... . 
DE 28 DE MARÇO DE 1983 

D~spõe sobre-o cálculo de parCelas ~;~a-remuneraÇão 
devida aos magistrados, e dá outras providências. 

O Presidente da República, no uso das atribuições ciue 
lhe confere o artígo -5s-, itens I e III, da Constituição, de
creta. 

Art. }'i' _A g..atificação adicio~al de que trata o artigo 
65, VIII, da l_ei Complementãr n9 35, de 14 de março de 
1.979, em relaÇão aos rriagistradoS de qualquer instância, 
será calculada sobre o vencimento percebido mais a re
presentação, nos percentuais de cinco, dez, quinze, vinte, 
vinte e cinco, trinta e trinta e cinco, respectivamente, por 
qüinqUêriiõ de serviç·o, neste compreendido _o tempo de 
exercício da advocacia, até o máximo de 15 anos, e ob
servada a garantia constitucional da irredutibilidade. 

Art. 2'1 Não se inclui entre os vencimentos tributá
veis pelo imposto de renda, a vantagem paga aos magis
traáo~s nos tyrmos dO §_I~', do art. 65, da Lei Complemen
tar__n'i' 35, de 14 de março de 1979, respeitado o limite fi
xado na parte final do § 49, do artigo 144, da Consti
tuiÇão da República, vedada qualquer equiparação, nos 
termos do parâgrafo único, do art. 98~ da Carfa Magna. 
.. ,,-=P,u-L 3_'1,_._ -~:r_e_p_rese!ltasões constantes d? anexo_ que 
acompanha o Decreto-lei n91.985, de 28 de dezembro de 
1982, ficam aumentadas de 20 (vinte) pontos percen-
tuaiS; · --
- A_rt. 49 _A __ despesa d_ecQp·_ente: da aplicação deste 
decre~o-lei correrâ_à conta das dotações constantes do 
Orçamento Geral da UniãO. 

Art. 5~' Este decreto-lei ep.trará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrârio. 

Brasília, 28 de março de 1983; i62'i'Óa Independência e 
95'1-da- RepúbliCa . .....:. JOÃO FIGUEIREDO- Emane 
GaiVêas - Delfim Netto. 

(Às ComissõeS de Constituição e Justiça, de Segu
rança Nacional e de 

Finanças) 

O SR. PRESID~NTE (Guilherme Palmeira) - Os 
projetas que acabam de ser lidos serão publicados e re
metidos às comiSsões competentes. 

.Sobre a mesa, requerimentos cuja leitura serâ feita 
pelo Sr. }'?-Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO 
N• 402, de 1985 

RequeremOS urgência, rios termos do art. 37i, alínea 
"b" do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câ
mara n'i' 162, de 1985, que dispõe sobre a Tabela de Pes-
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_ .soai_ da Superintendência do Desenvolvimento do Nor
deste- SUDENE, e dá outras providências. 

Sala das Sessões, em 10 de outubro de 1985.- Hélio 
Gueiros - Virgílio Távora - Nivaldo Machado. 

REQUERIMENTO 
N• 403, de 1985 

Requeremos urgência, nos termos do art. 37f, alínea 
"b" do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câ
mara n'i' 111, de 1985 (n'i' 5.063/85, na Casa de origem), 
que autoriza o Departamento Nacional de Obras Contra 
as Secas - DNOCS, autarquia vinculada ao Ministério 
dq Interior, a doar o imóvel que menciona, situado no 
Municipio de Antenor NaVarro, no Estado da Paraíba. 

Sala das Sessões, em 10 de outubro de 1985.----:- Hum
berto Lucena - Murilo Badaró - Carlos Chiarelli. 

O SR. PRESIDENTE {Guilherme Palmeira)- Os re
q~eri~e_J:Ito~_ qu~~vêm de ser lidos serão Qbjeto de dçljQe
raÇão ap-ós ã Ordem do Dia, nos termos regimentais. 

Sobre am6sa, redação final que vai ser lida pelo Sr. 19-
Secretário. 

É lida a seguinte_ 

.. l'ARECE_R 
N• 842, de 1985 

(Da Comissã-? de Redação) 

Redação final do Projeto de Resolução n'i' 108, de 
1985. 

Relator: Senador Nivaldo Machado 
,A Comissão apresenta a redução final do Projeto de 

Resuluçào n~' 108, de 1985, que autoriza o Governo do 
Eswdo de Sergipe a elevar em Cr$ 6.187.413.236 (seis bi
lhões, cento e oitenta e sete.milhões, quatrocentos e treze 
mil. duzentos e trinta e seis-cruzeiros) o montãnte de sua 
dívid<J çonsolid<Jda interna. 

Sala das Comissões em JO de outubro de 1985. -José 
lgnácio Ferreira, PreSidentC - Nivaldo Machado, Rela
tor - Octávio Cardoso. 

ANEXO AO PARECER N• 842, DE 1985 

Redaçào final do Projeto de Resolução n'i' 108, de 
1985. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, item VI, da Constituição, e eu, , Pre-
sidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1985 
Autoriza o Governo do Estado de Sergipe a contra

tar operação de crédito no valor de Cr$ 6.187.413.236 
(seis _bilhões, c-ento e oitenta e sete milhões, quatro
centos e treze mil, duzentos e trinta e seis cruzeiros). 

O Senado Fe_deral resolve: 
Arl. /9 É o Governo do Estado de Sergipe, nos ter

mos do. qrügo 2'1 da Res_Q!ução n'i' 93, de 11 de outubro de 
1976, ·do J)inudõ Federal,- autorizãdo a contratar ope
ração de crédito no valOr de Cr$ 6.187.413.236 (seis bi
lhões, cento e oitenta e sete milhões, quatrocentos e treze 
mil, duzentos e trinta e seis cruzeiros), correspondente a 
279.841 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional 
- ORTN, considerado o v-alor nominal da ORTN de 
Cr$_.22.1T0,4i:dVínte e dois mil, cento e dez cruzeiros e 
qu;1rcnta e seis centavos}, vigen~e em dezembro de 1984, 
junto;) Caixa Económica Federal, estu na qualidade de 
gt$LOra d.o Fundo de.Apoio ao Desenvolvimento Social 
- FAS, destinada à implantação· de unidade hospitalar 
de pronto atendimento, na Grande Arucaju (SE), obede
cidm> as condições admitidas pelo Banco Cental doBra
sil. no respectivo processo. 

Ar!._ 2~ Esta ResoluçãO entra em vigor na data de 
SU<l pubficaçào. 

O -SR. PRESIDENTE (Guilherme P,tlmeira) -A re
dução final lida va.i à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 
!<?-Secretário. 
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.t: lido c aprovadO o seguinte 

REQUERIMENTO 
N' 404, de 1985 

Nos tc.!rmos do arl. 356 do Regimento Interno, requei
ro dispensa de publicuçào, para imediata e votação, da 
red;u,::io final do Projeto áC Resolução n"' 108, de 1985, 
que autoriza o GoYcrno do Estado de Sergipe a elevar 
em Cr$ 6.1 ~7.4 JJ.2J6 (seis bilhões, cento e oitenta e sete 
milhões, quutrocentos c treze mil, duzentos e trinta e seis 
cruz-eiros) o montante de_ sua dívida consolidada interna. 

Sala das Sessões, em 10 de outubro de 1985.- Nival~ 
do Machado. 

O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira)- Apro
vado o_ requerimento, passa-se à imediata apreciação da 
rcdaç:io_ liiml. 

Em discussUo. (Pausa.) 
Nt10 havendo quem peça a palavra, encerro a discus

süo. 
Em votaçüo. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam senfa-:.. 

dos. (Pausa.) 
Aprovud:l. 
O projeto vui à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira)- Está 
linda a hora do expediente, passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Discussão, em turno único, da Emenda da Câ
mara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado n"' 
191, de 1984 (n"' 5.802/85, naquela Casa), de autoria 
do_ Senador C<.~rlos Chíarelli, que dispõe sobfe o 
exercício da pmtissfto de economista doméstico= e dá 
outras providênci;.~s, tendo 

PARECES, sob n'<'s 831 a 833, das ComisSões: 
-De Constituição e Justiça, pela constituciona

lid<.tde, juridieid:1de c, no mérito, favorável; e 
-De Educação e Cultura e de Legislação Social, 

favorúveis na parte relativa ao art. ll, letra c. 

A matéria foi incluída na Ordem do Día em virtude de 
dispensa de inferstíCio-Concedida na sessão ;.~nterior. 

Discussflo da emenda cm turno único. (Pausa.) 
Niio havendo quem peça a palavra, encerr-o- a discus

S~LO. 

Encerrada a dis<:ussão, nos termos do art. 320, pará
grafo único do Regimento Interno e, de acordo com os 
pareceres dw~ ComíssõciOe EdUciiÇãõ e Ci.ihura e de Le
gislação So~.·i:tl, a votação da emenda se fará por partes. 

Em votuçito a Emenda da üi'mara, na parte relativa à 
:dínc;,t e do art._('<', 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 
sent:rdos. (Paus;.L.) 

Aprov:rdo. 

E a seguinte a emenda aprovada. 

EMENDA DA CÂMARA 
DOS DEPUTADOS 

AO PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 191, de 1984 

(N'<' 5.802/SS, na Casa de origem) 

Emenda da Câmara dos-Deputados ao Projeto de 
Lei n'<' S.80.Z..B, de 1985, do Senado Federal, que 
Hdispõe sob~e o exercício da profissão de Economista 
Doméstico e dá outras prOvidências". 

Dé-sc aos urts. l"' e 2'<' do Projeto a seguinte redução: 

e) aos portadores de licenciatura plena, con
cluíd:t até <.1 data da publicação desta lei, em Ciên
cias Dornéstic.:ts, Economia Doméstica ou Edu
cação F~tmiliar, e obtida em curso fUperior devida
mente reconhecido, cujo currículo o{creça formação 
profissional adequada, a critério do ó,rgão de fiscalí-
zaçiio c registro; -

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O SR. PRESIDENTE -(Guiiherme Palmeira) - Em 
votorçii.o a emenda na parte relativa ao art. 29. 

Os Srs. Senadores que a aprov<.tm queiram permanecer 
senwdos. (Pausa.) 

Rejcit~rda. 
A matéria vai à Comissão de Redução. 

Ê a- sl!guinte a emenda rejeitada. 

Art. 2~'- É da competência do Economista Domésti
co, sem prejuízo de outros profissionais legalmente habi
litados: 

O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira)- Jtem 
2: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso
luç:io n~ 99, de I 985 (apresentado pela Comissão de 
Conslituiç<io c Justiça como conclusão de seu Pare
cer n9 643, de 1985), que suspende a execução do art. 
li do Decreto-lei Federal n'<' 554, de 25 de abril de 
1969. 

Em discussão. (Pu usa.) 
Nilo h<tvcndo quem peça a palavra, encerro a discus

s~Lo. 
Em vot:u;üo. 
Os Srs.SenudiJres que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto iní à Comissão de Re"dação. 

É o seguinte o proje-to aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENA
- DO 
-N• 99, DE 1985 

Suspende a execução do artigo 11 do Decreto-lei 
F_eder:al n'<' 554, de 25 de abril de 1969. 

O Senado Federal, resolve: 

Artigo· único. Nos termos do art. 42, VIl da Consti
tuiçilo Fcdcr:tl, e em face it decisão defíriitiva do Súpre
mo Tribun:LI Federal proferido, na Sessão Plenária de 17 
de ugosto de 198J, nos autos dos Recursos Extraordi
n.:1rios números 99.849, e 100.045, ambos de Pernambu
co. é suspensa a execuçfio do artigo li do Decreto-lei Fe
deral n~ 554, de 25_de abril de 1969. 

o SJt PRESIDENTE (GUilherme Palmeira) -~Item 
:>: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso
luç:1o n9 105, de 1985 (apresentado pela Comissão 
de Constituiçüo e Justiça corri o concl usüo de seu Pa
recer n'l 696, de 1985), que suspende a execução do 
art. 194 da Lei n9 744(75, do Município de ltápolis, 
Eswdo de São Paulo. 

Em discussão. (Pausa.) 
Nilo havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em voLaçtr.o. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como 

se cncontrum. (Puusa.) 
Aprnvado. 
O projeto irú à Comissão de Redução. 

E o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 105, de 1985 

Suspende a execução do art. 194 da Lei n'<'744j75, 
do Município de ltápolis, Estado de Siio Paulo. 

O Senado Federal resol~e: 

Artigo único. E suspensa, por inconstítucionalidade, 
nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal 
Federal, proferida em 18 de maio de 1983, nos autos do 
Recurso Extraordin:írio n{! 95.284-5, SP, a execução do 
artigo 194 d:.r Lei n{! 744, de 28 de novembro de 1975, do 
Munidpio de Jt(tpolis, Estado de São Paulo. 

O SR. PRESIDENTE (Guilherme P.J.lmeira)- Esgo
t:u.ht a mnLérht_çonstante da Ordem do Dia, passa-se à 
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apred~tçilo do requerimento de urgência, lido no Expe
diente, para o Projeto de Lei da Cãm;,tra n9 1~2/85. 

Em vot<tç:io. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sent<.tdos. (Pausa..) 
Aprovo:tdiJ. 
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata apre

ciaç:io da matéria. 

Discussão em turno único do Projeto de Lei da 
üimara n9 162/~5. 6.084/85, da casa de origem, de 
iniciativa do Sr. Presidente da República, que dis-

-- põe SObre a tabela de pessoa[ da Superintendência 
do Nordeste- SUDEN E, e d:í outras providências, 
dependendo de pareceres das Comissões de Serviço 
_pú blir.:o e de Fi!lanças. 

CotK-edo a palavra ao nobre Senador Virgílio Távora-,
p:tra emitir o P~trecer da Comissão de Serviço Público. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (PDS- CE Para emitir 
o parecer d:t_ Comissão do Serviço Público.)- Sr. Presi
dente: 

De iniciativa do Senhor Presidente da República, nos 
termos do art. 52 da Constituição, vem a exame desta 
Comissão projeto de lei dispondo sobre a Tabela de Pes
soal da Superintendência do Desenvolvimento do Nor
deste- SUDENE- e dando outras providências. 

A_ proposição se fez acompanhar de exposição de mo
tivos do Senhor Ministro de Estado Extraordinário para 
Assuntos de Administração e do Ministro de Estado do 
ln_tcrior, quando do seu envio à Câmara dos Deputados, 
onde iniciou a suu tramitação, esclarecendo que se verifi
cou a necessidade de assegurar também aos servidores 
que prc!Crirem manlerà atual situação funCíoital a remu
neruçüo a ser deferida aos que integram a nova Tabela de 
Pcssoul, inclusive com a possibilidade de os funcionários 
InCOrporarem a córiseqüente Vantagem indiVidual aos 
proventos de aposentadoria, evitando-se, assim, maior 
despesa na oportunidade da inutivaçào. 

Ainda, conlinua a referida exposição de motivos, 
afigurou-se convenientemente aumentar. o -prãzo de 
opçiío para 180 dias, alterando-se os contratos de traba
lho; deve ser também consignado, na lei a ser expedida, 
que o :tproveitamento dos atuais servidores na Tabela de 
Pe..,,soal não lhes subtrairá a possibilidade de serem sub
mctidos <I um novo regime jurídico que seja estabelecido 
para os servidores federais. 

Assim, o projeto, vazado em dez (I O) artigos, estabele
ce que a Tabela de Pesso-al da Superintendência do De
senvolvimt.'Jlto do Nordeste- SUDENE será constituí
da de empregos, regidos pela legislação trabalhista, com 
o_s correspondentes salários e gratificações, elaborada 
pelo seu Conselho Deliberativo e aprovada pelo Presi
dente da RepUblica, e que serâ provida mediante apro
vc-itamcnto dos alUais servidores do Quadro e da Tabela 
Permanente d<.t SUO EN E e dos atu:tis servidores das Ta
bel.:ts Especiais e Emergenciais da SUDEN E, habilitados 
cm processo seletivo elaborado pela sua Secretaria Exe
cutiva, aprovado pelo respectivo Conselho Deliberativo. 

Nad:t vendo que possa obstaculizar a sua normal tra· 
mit<tçào, somos. no \lmbito desta Comissão, Pela apro
vação do projeto. 

Este, o nosso parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira) ~Con
ccd_o_u palavra ao nobre Senador Lo manto Júnior, 'para 
proferir o parecer da Comissão de Finanças. 

O SR. L01\1ANTO JÚNIOR (PDS- BA. Para pro
ferir o p<Jrecer du Comissão ài:: Finanças.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Nos termos do artigo 51 da Constituição Federal, sub
mete o Senhor Presidente da República à deliberação do 
Congres.so Nacional o projeto de lei em epígrafe, que tra
ta da criação da T<tbela de Pessoal da Superintendêncla 
do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), assegu
wndo, aos utu.:tis servidorc:.s, o direito de opção~ no -pra
zo de I 80 dias, pelo seu aproveitamento na referida Ta
bela, sem que percam direito de serem submetidos a um 
novo regime jurídico que venha a ser estabelecido para 
os servidores federais, e dú outras providências. 

Em cs:-.ência, regulariza a situação do. pessoal ainda 
não enquadrado no Plano de Classificaç-~o de Cargos a 
que s_e refere a Lei n\' 5.645, de 10 de dezembro de 1970, 
instituindo Tabela de Pessoal englobando os a tua is servi-
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dores dus Tabelas Especiais e Emergenciais da SUDENE 
c, ttlmbém, se assim o quiserem, os atuais funcionários 
do Quadro e da Tabcb Permanente. 

Simultaneamente, prevê o projeto em causa que os ser~ 
vi dores que não optarem pelo seu aproveitamento na Ta
bela de.: Pessoal serão incluídos em Quadro ou Tabela Su
plementares a· serem extintos. 

Vê-se, assl"m; que não haverá o ingresso de novos fun
cionários mas, sim, a homogenezação dos quadros vi
gentes, passando todos os servidores ao regime CL T, em 
Tabela Unica. 

Do ponto de vista desta Comissão de Finanças, nada 
há a opor à medida, pois que as despe.sas dela decorren
tes sedio, em tese, as que adviriam da situação em vigor. 

Opinamos, aSsini,- no âri"Jbito da competência desta 
Comissào~-pela aprovação_ do projeto. 

O SR- PRESIDENTE (Guilherme Palmeira) - Os 
pareceres são favoráveis. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à Su<i 
apreci:tção. Discussão do projeto em turno único. 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permane

cer sentados. (Pausa.} 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

É o seguínte o projeto aprovado. 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA 
N~' 162, de 1985 

{N'i' 6.444/85, na Casa de origem) 

De iniciativa do Sr. Presidente da República 

Dispõe sobre a Tabela de Pessoal da Superinten.o 
dêncía do Desenvolvimento do Nordeste- SUDENE 
e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta. 
Arl. [t> A Tabela de Pessoal da Superintendência 

do Desenvolvimento do Nordeste- SUDENE, autar
quia federal criada pela Lei n~' 3.692, de 15 de dezembro 
de 1959, _vinculada ao Ministério do Interior, será orga
nizada nos termos desta lei. 

Parágrafo único. A Tabela de Pessoal serã constituí
da de empregos, regidos pela legislação trabalhista, cujo 
provimento incial far-se-á nos -termos desta lei. 

Art. 2"' A Tabela de Pessoal, com os corresponden
tes saláilos e gratificações, Será elaborad~ pelo Conselho 
Deliberativo da SU DEN E e aprovada pelo Presidente da 
República. 

Arl. 3~> Os -empregos da Tabela de Pessoal de que 
trata esta lei serão provid_os inicTãlmente; 

a) mediante-aproveitamento dos atuais servidoreS do
Quadro e da ia bela Permanentes_da SUDEN E, nos ter
mos do art. 4~> desta lei; 

b) mediante aproveitamento dos atuais servfdores das 
Tabelas Especiaise Emergenciais da SUDENE, habilita
dos em processo seletivo elaborado pela Secretaria Exe
cutiva da SUDENE e aprovado pelo respectivo Conse
lho Deliberativo. 

Art. 4~> Os atuuis servidores permanentes ao Quadro 
e à Tabela Permanentes do Plano de Classificação de 
Cargos, instituído na conformid<.!de da Lei nt> 5.645, de 
lO de dezembro de !970, poderão optar pelo seu aprovei
tamento na Tabela de Pessoal, no prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias, contados a partir da data de vigência desta 
lei. 

§ l"' Ob~ervado o disposto no art. 8"' desta lei, o apro
veitamento dos servidores regidos pela legislação traba
lhista implicará altereraçào do contrato de trabalho. 

§ 21' Os Servidores que optarem pelo seu aproveita
mento na Tabela de Pessoal não farão jus aos direitos -e 
vantagens pertinenteS aos servidores-incluídos no Plano 
de ClassificaçãO-di:: CargOS, instituídos na confõrmidade 
da Lei n" 5.645;de 10 de dezembro de 1970. 

§ 3.,. O aproveitamento dos servidores na Tabela de 
Pessoal não exclui :i possibilidade de os mesmos serem 
submetidos a regime jurfdico _q_l!e legalmente yenha a ser 
estabelecido. 

Art. 5~ Os scrviâor_es-_ que não -optãrem pelo seu 
aproveitamento na Tabela de Pessoal serão incluídos em 
Quudro ou Tabela Suplementares, em extiilÇào, mailtida 
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u clas;)ificaç:'i.o de cargos e·emrpegos, feita com base na 
Lei n\' 5.6-t5, de 10- de dezembro de 1970. 

§ I" As categorias funcionai_s do Quadro e da Tabela 
Suplementares serão estruturadas com observância dos 
percentuais fixados pant progressão funcionaL 

§ 29 Os cargos~ __ empregos pertencentes às categorias 
funcionais de que truta o parágrafo anterior serão extin
tos a medida que vugarem, assegurado o direito de as~ 
censào e de progressão funcionais. 

ArL 6"' _ Q pessoal incluído em Quadro ou Tabela Su
plementares perceberá, a título de vantagem individual, 
a diferença verificada entre sua remuneração e a dos ser
vi_dQres da mesma categoria pertencentes à Tabela de 
Pessoal. 

Parágrufo único. A diferença individual percebida 
pelos funcionúrios, sobre a qual incidirá a contribuição 
prcvidcnciári<l, será incorporada aos proventos de apO
sentadoria. 
--Art. 7"' os servid_or~reRuisitados perceberão are
muneru~ão correspOndente à função que exercerem na 
SUDENE, assegurado o direito de opção pelos estipên
dios do órgão ou da entidade de origem, acrescidos de 
gratificação a ser lixuda nos termos do art. 2~ desta lei. 

Parágrafo único. A prestação de serviços pelos servi
dores requísititdos pela SUDENE nao acarretará vincu
laçüo empregatícia, 

Arl. 89 Os efeitos financeiros decorrentes da exe
cução do disposto nestes lei vigorarão a partir de jo;> cfe 
julho de _1985. 
~Art. 9~' EsU~ lei entra em vigor na data de sua publi

caçàQ. 
Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário. 

O Sr. Virgi1io Távora - Sr. Presidente, peço a pala
vra, para uma comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Guilherme P..:tlmeira.) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Virgílio Távora, para
uma comunicação. 

O SR. VIRG[L/0 TÁVORA PRONUNCIA 
DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÀO DO 
.01!.A.DOR, Si;RÃ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira}- Passa
se, agon~ à apreciação do requerimento de urgência, lido 
no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara n~' 
111(8.1. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (J>-Jusa.) 
Aprovado, 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria. -- ·-

--- --"'Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Oi.maru nt> [I/, de 1985 (n"' 5.063/85, na Casa de 
origç_m), de iniciativa do Senhor Presidente da Re
pública, que autoriza o Departamento Nacional de 
Obr:.ts Contra as Secas - DNOCS, autarquia vin
cul<tda ao Ministério do Interior, a doar o imóvel 
que menciona, situado no Município de Antenor 
Navarro, no Estado da Paraíba. 

____ Dependendo __ de pareceres das Comissões de As
suntos Regionais e de Finanças." 

·soliclfO- uo nobre Sr. Senador Alberto Silva o parecer 
da Comissão de Assuntos Regionais. 

O .SR. ALBERTO SILVA (PMDB- PI. Para profe
rir p<Lrecer.)_-_ Sr. Presidente, Srs. Senad~res: 

Vem a ex;,tme deste órgão técnico o prOjeto de lei da 
Ciimum que aut9-riza o Departamento Nacional de 
Obras Contra as Sl:cas- DNOCS, a doar uma área de 
sua propriedade ao Governo do Estado da Paraíba, com 
a fin;tliO.iâe de -ser definida a situação fundiária dos pos
sCiros que -estão a ocupá-la. 

A proposiçãO -e ofiliil-da do Poder E:xecutivo. O Presi
dentê dú República eilcanilnhou-a U deliberação do-Corl.
gi-Csso, aPoiado no art. 51 da constituição Federal e por 
sugestão do MiníslrO do Interior, Cuja Exposição de Mo
tivos acompanha a mensagem presidencial. 

O terreno objeto da autorização d~ doação pleiteada 
com-preende a badu hidráulica e área circunviZinha do_ 
a~,·ude público Pilões, no MunicíPio de Antenor Navar
ro, Paraíba, E, ex-vi do art. 34 do Regimento Interno do 
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Cun~dho de Administração do DNOCS, o Diretor
Geral dessa u.ut:lrqui~L vinculada ao Ministério do Inte
rior manifestou-se de acor9_o com a doaçlío do imóvel, 
tendo, na forma da Exposição de Motivos, "inçJusive o 
Departamento :tdotado todus as providências que devem 
anteceder o ato alienatório", 

A do;,u.;~to, contudo, só será possível após autorização 
lcgisi<Ltiva. 

O projeto em exame tem quatro artigos. O art. 1<~' auto
ri:.m a dou~ão, mediante escritura pública, de sele mil, 
sessenta c um hectures e trezentos centiares, na qual foi 
construído o açude público "Pilões", com área alagada 
de uproximudumente selecentos e quarenta e oito hecta
res. Esdarece o mesmo dispositivo que a doação objetiva 
a regularização, pelo Governo do Estado, da situação 
fu ndiúria dos posseíiOs-"qUe ali se encontram ocupando a 
parte seca da úrea, atendendo ao q ueestabelecem o Esta
tuto da Terra e a Lei Estadual n~>4,500, de 1"' de setembro 
de 19H3. 

No art. 2~ esUi o memorial descritivo da área; no art. 
3'". a vigência du lei e, no art. 4<:>, a revogação de dispo
sições em contro1rio. 

A C~mara _dos Deputados manifestou-se favoravel
mente ú matéii<l, a-póS -ter eStã sido aProvada nas Comis
sões de Cohstituiç;.io e Justiça, do Interior e de Finãnças. 

Trata-se de providência útil e necessária, no sentido de 
regularizar a ocupação de dezenas de posseiros e respec
tivas famílias, que durante decênios ocupam glebas e 
precisam de legalizar a situação. 

Opinamos,· portanto, pela aprovação do presente pro
jeto de lei. 

O SR. PR.ESIDENTE (Guilherme P.àlmeira)- Con· 
cedo a p.:tlavra ao nobre Senador Lomanto Júnior, para 
proferir parecer da Comissão de Firianças. 

O SR- LO MANTO JÚNIOR (PDS- BA. Para emi
tir p;trccer.) --sr. Presidente, Srs. Senadores_: 

A proposiçlio em tela, encaminhada ao Congresso Na
cional pelo Senhor Presidente da República, nos termos 
do art. 51 da Constituição Federal, tem por objetivo au
toríz<lr o Departamento Nacional de Obras Contra as 
Secas- DNOCSa doar ao Estado da Paraíba, mediante 
escritun1 públic<l, o terreno acupando a parte seca cor
respondente à área do açude público "Pilões", no Mu
nicípio de Antenor Navarro, Estado da Paraíba, com 
.:irca de 7.061,0300 hectares. 

A doação, cuja autorização sugere o projeto, visa 
atender ao objetivo de possibilitar ao Governador do Es
tado da P.Jraíbn regularizar a situação fundiáría dos pos
seiros que se encontram na bacia hidráulica e áiea cir-· 
cunvizinha do referido açude, cuja situação tenha sido 
reconhecida legítima na forma do Estatuto da Terra
Lei n9 4.504, de 30 de novembro de 1964. 

A dow,:Uo, no caso, está sujeita ã autorização expressa 
do Poclcr. lcgislati_v_o, na forma c;! o que dispõe o item VI 
do art. 4.3 da LerFu ndamentul, cabendo a esta Comissão 
examinf1-l.a sob o aspecto financeiro. 

Da e:-:.posiçiiõ de motivos que acompanhou a Mensa~ 
gem do Presidente d.a República de n9 134, de 1985, cons
tou que o "Diretor-Geral do DNOCS, ex-vi do art. 34 do 
Regulamento Interno do Conselho de Administração, já 
se manifestou de acordo com a doação do imóvel, tendo, 
inclusive, o Dep<Làamento adotado todas as providên
cias que devem anteceder o ato alienatório". 

A doação implica, quase sempre, perda econômica. 
Entretanto, pode representar ganhos de outra ordem. 
No presente projeto é evidente a vantagem em termos da 
ordem pública e de interesse social. Realmente, para ob
ter a tranqüilid<tde da região e o bem-estar da população 
que se pretende beneficiitr, os gastos financeiros que se
riam ne<.•essúrios se elevariam a níveis Consideráveis, tal
vc-.r. até acim;l do que representa o mero domínio sobre as 
terras que ora são entregues para o mesmo fim. 

Ademais, existem até_diretrizes em lei para a c_ondução 
de opcruções dessa espécie, como é o caso da Lei nt> 
6.9H7, de /3 de abril de 1982. 

No tlmbito das atribuições deste órgão técnico nada 
hú, assim, que se possa opor ao acolhimento do presente 
projeto, quer no plano do interesse público e sociitl que a 
medida reveste, quer no plano formal do Direito. 

Opínumos, assim, pela aprovação da medida. 

O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira) - Os 
parecere..<;, são favorúveis. 
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Completada a instrução da matéria, passa-se à sua 
apn:ciaçf10. 

Discussão do projeto, cm turno único. (Pausa.) 
Não h:tvcndo quem pcç<.l a pulavra, encerro a discus

s:io. 
Em vot<.tÇ<.lo. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Apro-vado. 
A matéria vai U sanç5o. 

E o seguinte o projeto uprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 111, de 1985 

.. _(N_, 5.063/85, na Casa de origem) 
De rmcaattva do Senhor Presidente da República 

Autoriza o Departamento Nacional de ObrlilS Con
tra as Secas- DNOCS, autarquia vinculada ao Mi
nistério do Interior 9 a doar o imóvel que menciona, si.. 
tu ado no Municiplo-de Antenor Navarro, no Estado 
da Paraíba. 

O Çongresso Nacional decreta; 

Art. J'~. Fie_•_-- autoriza_ao- o_·_ Det}art~~nto Nacional 
de Obras Contra as Secãs -_DNOCS á dOar ao· Estado 
da Paraíba, mediante escritura p(ii:;Iicà, o terren-o COm 
área de 7 .061,0301' ha (sete mil, sessenta e um hectares e 
trezentos centiares),locàlizado no Município de Antenor 
Navarro, Estado da Paraíba, onde foi construído o açU
de pó.bliCQ. "Pilõe:s", com uma ãre.à alagada de aproxi
madamente 748,0000 ha (setecentos e quarenta e oito 
hectares) com a finalidade de que o Governador daquele 
_Estado possa regularizar a sitUação fundiária dos possei
ros que ali se encontram .ocupando a parte seca da referi
da área, nos termos do que estabelecem a Lei n94,504, de 
30 de novembro de 1964 --Estatuto da Terra, e· a Lei Es
tadual n9 4.500, de (9 de setembro de 1983. 

Art. 29 O terrenO de que trata o artigo anterior 
identifica-se pelo seguinte memorial descritiVO: partindo
se do marco O = 303, de coordenadas UTM N __ = 
9.259,240,000 e E= 552.480;000, com azimute 35()9 21' 
45:' e lado 537,59m, chega-se ao marco 01; deste, -com 
azimute ()9 00' 00" e lado 308,00m, chega-se ao marco02; 
deste, cOm azimute 2759 26' 25" e lado 105,48m, chega-se 
ao ~arco 03; deste, com atimute 3499 40' os~· ç.Jad.o 
195,16m, chega-se ao marco 04;- deste, com azimute 2799 
27' 44" e lado 231,14m, chega-se ao marco05; destC, com 
azimute 2579 53' 34" e lado 324,2lm, chega-se ao marco 
06; deste, confrontando do marco O= 303 até o .març:-0 O(,l 
com João Batista, segue com aziinute 274"~' 36' 48~' c:: lado 
348,13m, chega-se ao marco 09; deste, com azimute 3:Z39 
01' 48" e lado lOO,OOm, chega-se ao marco lO; des.te, co~ 
azimute 3119 11' 09" e lado 21~,60m, cheg_a_~se ao marco 
11; deste, com aztmute 3391' 20' 51" e'tadÕ .. 277,86m:
chega~se ao marco 12; deste, com azimute 121' 34' 59" o 
lado 229",51 m, chega-se ao marco 14; deste, com aiJ~utF 
3479 47' 58" e lado 227,13m, chega~se ao marco 15; deste, 
com azimute 319 29' 57" e lado ~11,97m, chega-_se ·ao
marco 17; deste, com azimute 3429 04' 19" e lado 
178,68m, chega-se ao m,arco 18; deste, com aziffiute 639-
26' 06".e lado 268,33m, chega.:se ao marco 19; deste, com 
azimute 291'~' 12' lO" e lado 248,85m, chega-se ao marco 
20; deste, com azimute 3169 58' 30" e lado 82,07m, 
chega-se ao marco 21; deste, com azirilute 3589 01' 30" e 
lado 348,21 m, chega-se ao marco 23; deste, com a"ziriüite 
30Q9 01' 06" e lado 207,88m, chega-se ao marco 24; com_ 
azimute 3139 45' 58" e lado -459,73m, chega-se ao marco 
26; deste, confrontando do marco 09 até o marco 26 cõm 
João Bernardino da Silva, com az_imute 3379 io• 34" e 
18do 562,00m, chega-se ao marco-29; deste, c_om azirillite-
3269 38' 3-0" e lado 287 ,34m, chega-se ao marco 30; deste, 
com azimute 317'~' 35' 03" e.la~o 297,99m, chega-se ao 
marco 31; deste, confrontando do marco 26 atê o _marco 
31 com o Sítio Mulunguzinho, com azimute 34_19 59' 4~". 
e lado 194,42m, chega-se ao marco 33; deste, co_m azimu-· 
te 329 53: 05''. e lado 276,27m, chega-se ao mat:cQ3_5;_com 
azimute 3239 07' 48" e lado 250,00m, chega-se ao março 
36; deste, com. aziniute 332~" 18' 02" e l_ado 451,77m. 
chega-se ao marco 39; deste, com azimUte 3099 17' 22" e 
lado 426.3,8m, chega-se ao m~rco 41; deste, com azimute 
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3069 45' 52'' e lado 434,40m~_chega-se ao marco 43; deste, 
confrontando do marco 31 até o marco 43 com o Sítio 
Três Irmãos., segue com azimute 356~' 39' 42" _e ladÕ 
240,41m, chêga:Se ã-o· inarCo 44; deste, com azimute 2921' 
55' 01" e lado 267,08m, chega-se ao marco 45; com azi
mute 3.039 2S 29" e lado 119,82m, chega-se ao marco 46; 
deste, cõin- ãi:-imute 31 gl> 41' 09" e lado 173,11m, chega-se 
ao marco 47; deste, com azimute ·322~' 56' 45" e lado 
373,40m, chega-se ao marco 49; deste~ confrontando do 
marco 43 atê o marco 49 com _o Sitio Tabuleiro Grande, 
seguê cOm aZiinllt~--199 ·as· Ji" ~ladO t37,57m, chega-se 
ao marco 50; deste, com azimute 529 25' 53,. e la.._do 
213,22tn, chegá-si- ao rrtàrco 51; deste, com azimute 629 
18' 1..3" e lado 430,30m, chega-se ao marco 54; com azi
mute 699 31' 40'' e lado I(:IJ, II m, chega-se ao marco 55; 
deste, com azimute 7~9 57' 33" e lado 3.34,19m, chega-se 
ao marco 5&; deste, com aziin ute 343~" 42' 21" e lado 
135,44m, chega-se ao_ marco 57;_9este, com azimute3459 
06' 49" e lado 163,49m, chega-se ao marco 58; deste, com 
azimute 3~ 57' 50" e lado 81,63m, chega-se ao marco 59; 
deste, com azimute IÜ'i' 52' 17" e lado 307,52m, chega-se 
ao marco 62; com azimute 69'1 01' 46" e lado 246,26m, 
chega-se ao marco 63;.deste, com azimute 115<' 16' 02" e 
lado 276,45m, chega-se ao marco 64; deste, com azimute 
839 02· 49'' e lado 82,6lm, chega-se ao marco Q-5;-deste, 
com azimute 1139 37' 46" e ·lado 349,28m, chega-se ao 
matt:o 67: deste. com azimute 659 59' 21" e· lado 
240,84m, chega-se ao marco 68; deste, ~m azimUte 1169 
16' 27" e lado 176,20m, chega-se ao marco69; d~te, com 
aZhhute9S941'44''-e l3.00-343,95m, chega-se ao marco 
71, com azimute 929 48' 56" e lado 122,15in, chega-se ao 
marCo 72; deste, com azimute 1319 28' 43" e I ade. 
184,20m, chega-se ao marco 73; deste, com azimute 88' 
06' 24'' e lado 242;13m, chega-se ao marco 75; deste, com 
azimute 479 20' 14" e lado 138,7lm, chega-Se ao ma"rco 
76; deste, com azimute 669 52' 45-;'_e lado 193,55m chega
se ao marco 77; deste, confrontando do marco 49_ até _o 
marco 77 com quem de direito segue_cQr.n aztm1,1tç -133~ 
07' 42" e lac!~ 2!6,49m, chega-se rjJ marCo 79; deste, cOm 
a~imute _12~9 ~o· 02:· ~lado 337,34m,_.chega-se ~o marco 
81, com azi~ute3439- !.8' 03" e l_ac!o 146,1ó_n:t, chçga-se 
ao -riiàfCõ -g~-;-deste, c;Om azimute 3339 49' 29" e )ado 

131,48m, chega-se ao marco 83; deste, com azi~ute 4.19 
19' 46" e 'ado 375,S4m, chega-se ao marco, 85; deste, 
com azimute 569 18' 36" e lado 180,28m, _cheg_a_~se ao 
marco ,86; deste, com azimUte 829 IS' 14" e .lado 
373,J6m, chega-s~ ao marco 89; deste, com ~imute 139 
39' 02" e lado 288, 14m, chega~se ao marco90; deste, com 
azimute 679.32' 54" e lado 261,85rn, chega-se ao marco 
91; azimute 3499 39,'- 05'' e lad_Q 2_3_3,80m, chega-se ao 
marco 92; deste, com azimute 389 2X .55" e.. lado 

257,69m, chega-se ao marco 93; deste, com azimute 25~" 
30:'.-50" e ladO 97,51m, chega-se ao matco 94; deste, com 
azimute 09 31' 15" e lado 220,10m, chega-se ao marco95; 
deste, com azimute 3529 37' 34" e lado p_t,42m,_cheg_a-se 
ao marco-96; deste, com azimute 336_9 22' 14" e ladQ 
174,64m, chega-se ao marco 97; deste, com azimute 29 
16' 05" e lado 202,16m, chega-se marco 98; com azimute 
169 44' 20" e lado 277,77m, chega-se ao marco 99; deste, 
com azimute 639 26' 06" e lado li1,8<Jin, Chega-se ao 
marco 100;- deste, com azimute 1109 23' 42'4 e lado 

332,_87m, c~gã=-se-_ ao_mar'cõ-102; deste, com azimute 
1229 00' 19" e lado 188,68m, chega-se ao marco 103; des
te, com azimute 1389 25' 2.6'~ e I~ o 1_65,76m, chega-se ao 
marco 104; deste, com azimute 1Q5t 56' 43" e.lad9,_ 
101,92m, chega-se ao maréO 105; deste, com azimute 
146918' 36" e lado 288,44m, chega-se ao marco 10.7; com 
azimute t 189 34' 15" e _lado 230,01m, chega-se ao marco 
109; deste, com azimute 135~'-00'-00" e lado 226,77m, 
chega.:s·eao riúirc·o 111; deste,_ com azimute 459 00' oo: e 
lado 98,99m, chega-se ao mai'ê:o 113; deste, com azimute 
3489 4T'-24''t- Iãdo 163,17m; ch~a-Se ao marco 1_15; des
te, c_om"_azt~te "[9"9 31;'-20" e_ lado 244,18in, chega~se -;_c; 
marco 116; deste, com azimute 759 44' 08'~ e lado. 
12t,75m, chega-se ao fnarco 117; deSte, com aúmute 269 
49' _ 0_9'~ e _lado 403,39m, chega-se ao marco _170; _deste,_ 
çom _az;imJ..!te. 68? _ _44' ___ 58'.~ _e _lacJo. 19~,13m,_ chega-se ao 
marêo 121; deste, confrontando do milrç_o 79 até QJllatcQ 
121 com o Sítio Cambito, segue com azimute 1219 )5' 
49" -e lad_õ~32_7,57m, chega-se ao marco 123~ deste, c._9m 
azimute 1611' 33' 54" e la.doJ.8.9,74m, cl'!ega-s.e a_o marco. 
124; deste, com azimute 1589 11' 55" e lado 16C55m, 

.chega-se ao marco 12~; deste, com azimute 1861' 28' 59" e 
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lado 442,83m, chega-se ã.o marco 127; deste, com azimu~ 
te 1039 11' 2~" e l~do 131,47m, chega-se ao marco 128; 
deste, com az1mute 1239 23'_ 55'' e lado 218,00m, chega-se 
ao marco 130; deste, com azimute 1699 44' 35" e lado 
213,4lm, chega-se ao marco 131; deste, com azimute 
205"' 47' 4~" e lado 133_,28m, chega-se ao marco 132; des
te, com az1mute 1649 12' 41" e lado 301,37m, chega-se ao 
marco 134; deste,_ com azimute 1839 36' 50" e lado 
190,38m, chega-se ao marco 136; 'deste, com azimute 
203~ 06· 23" e lado 326,17m, cheg~-se ao marco 137; des
te,_ com aztmute 1869 13' 33" e lado 110,65m,chega-se ao 
marco 138; deste~ com azimute 2181' 26' 01" e lado 
395,75m, chega-se ao marco _140; deste, com azimute 
2099 32' 20" e ~ado 206,89m, chega~se ao marco 142; des
te, com azin_1ute 1401' 59' 01" e lado 501,95m, chega-se ao 
marco 145; dest_e_, com azimute ,809 06' 22" e lado 
l74,60m, chega-se ao marco 146; deste, com azimute 921' 
1 ~·- 33" _e _!~-~o 248,2"0!11, -_che$a-~~ ;tq _ ~<!TCO 147; deste, 
com azimute-!J5"' 49' 49'' e lado 292,71m, chega-se ao 
marco 149: deste, com azimute 1189 ·oo·_ 33" e lado 
212,94m, chega-se ao maf-co 150; deste, com azimute 
1519 41' 57" e lado 295,30m, chega-se ao marco 152· des
te, com azifnute 519 42' 35" e lado 193,66m, cheB;a-~e ao 
marco 153; deste, com azimute 3479 32' 06" e lado 
~~-'!.~~rt:'·--chega-se ao marco 154; deste, com azimute 29 
17' 26" -e lado 200,f6m, chega-Se ao marco 155; deste, 
com azimute 79 25' 5.3" e lado 231,95m, chega-se ao mar
co 157; deste; com azimute.263" 31' Ol" e lado 177,13m, 
chega-se ao marco 158; deste, com azimute3_0_41' 30' 31" e 
lado 194,16m, chega-se ao marco 159; deste, com azimu
te .3369 15' 92': _e_l_ado_5_4,63m, chega-se ao marco 160; 
deste:, com azimute 3259 ao· 29" e lado 73,24m, chega-se 
ao marco 161; deste, com azimute 09 45' 50" e lado 
I 50,0lm, chega,~se _ao_ marco 162; deste, com azimute 159 
56' 43" e lado 72,80m, chega-se ao marco 163; deste, com 
azimute 239 44' -58" e lado _54,63m, chega-se ao marco 
164; deste, com azimute-5t 08' 34" e Iad_o 200,81m, 
chega-se ao marco 165; deste, com azimute 289 29' 44" c 
lado 79,65m, chega-se ao marco_l66; deste, com azimute 
219 48'_ 05" e lado 53,85m, chega-se ao marco_ 167; deste, 
com azimute 69 50' 34" e lado 100,72m, chega-se ao mar
co 168; deste, com azimute 119 47' 17" e lado 234,96m, 
chega-se ao m3:rco 169; deste, com azimute3471' 28' 16" e 
lado 92-,20m, chega-se ao marco 170; deste, com azimute 
3319 55' 39"' e lado 102,00rit, chega-se ao marco 171; des
te, com azimUte 36? 58' 39" e lado 212,80m, chega~se ao 
marco 17~ deste, com azimute 139 49' 43" e lado 
133,88m, chega-se ao marco 173; deste, com azimute'659 
33' 22~ e_l~do 241,6~m, chega-se ao marco 174; deste, 
com azimute 419 59' 14" e lado 134,54m, chega-se ao 
marco 175; deste, com azimute 68~" 44' 58" e la.do 
193,13m, chega-se ao marco 176: deste, com azimute 82~-
07' 34" e lado 948,95m, chega-se ao marco 181; deste, 
com azimute 499 05' _08" e lado 396,99m, chega-se_ao 
marco 183; deste, confrOntando do marco 121 até o mar
co l83 com q~~tn de díreito,,segue com azimute 971' 07' 
30" e lado 4Q3_9,1lm, chega-se ao_marco 184; d~te,corri 
azimute 1221' 00' 19" e lado 283,02m, chega-se ao marcO 
185; deste, confrontando do marco 183 atê o rilarco de 
185 ~_om o Sftio Ciirnaubinha, com azimute 739 48' 39" e 
lado 322,80;in ·chega-se ao marco 187; deste, c;om azimu
te_3_Q? 15' 23" e Ia.do 138,91m;-chega-se ao marco 188; 
destç., com az_íiii"ute 889 09' 09" e lado 310,16m, chega~se 
a()_ 1J!arco _ 190; deste, com azimute 859 08' 08" e la-do 
471,79m, chega---se ao marco -192; deste, com ·azimute 669-
~Q' __ 05_!~_e !açl9- 2$Q,SQ.1J1, chega-se ao n:tarco __ _-123; des~e, 
cqm azimute 599 44' 37:' ~;_lado 138,92m, chega-se ao 
marco 194; deste, com azimute 1111' 48' 05" e_ lado 
323,11m, chega-se ao marco 195; deste, confrontando do 
marco 185 até Q marco 19~ com o Sitio Caiçar~ segue 
c.om azimute 16&9 41' 24" e laçig_I01,98m, Chega-se ao 
marc:o_ __ l96; de_st_e,.,com azimute 2049 13~ 40:' e lado 
219,J1in, che!fã~Se ao marco 197; deste, com azimute 
1849 34' 26"~e~Jiúl0250,"8Qm, chega-se ao_marco 198; des
t~_çqmd~ftZimllte 3~9 48' 20"_e lado 15~,20m,chega-se_ao 
niiirc.9 ·r99; __ cl~ste, "cOm azimute 165' 10~_ 25" e ladQ 
351,71m, 'chega-se ao marco 200; deste, com aZimute 
142t 25' 53" e lado 164,01m, chega-se ao marco 201; des
te.-l;com a~~m:u_te: 2~59 00' aou e lado 212,13m, chega-se ao 
marco 792; deste, com aiimute 2639 39' 35" e lado 
181-:-llm, chega-Se ao marco 103; deste, com azimute 
21.4~. 17' 13" e lado. 266,27m_, chega-se ao marco 204; des
te., com azirinite 2099 58' 54" e lado 300, 17m, c_hega~s_e ao 
marco 205; deste, ·co!ll azimsute 2579 1_1' 45" e lado 
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225,61m, chegaRse ao marco 206; deste, com azimsute 
2579 28' 16" e lado 92,20m,-chega-se ao marco 207; deste, 

'com azimute 2559 15' 23" e'lado 392,.94m, chega-se ao 
marco 209; deste, com· azimute 196' 41' 57" e lado 
208,8lm,- chega-se ao marco 210; deste, com azimute 
142~'41' 46'' e lado 264,01m, chega-se ao marco 211; des-· 
te, com azimUte 82~' 52' 30" e lado f61,25m, chega-se ao 
marco 212; deste, com azimute 90'i' 00' 00"--- e lado 
290,00m, chi!ga-se aá-marco 213; deste, com azimute 183 
13' 28" e lado 711,13m, chega-se ao marca· 219'; deste, 
c-om azimute 93"' 00' 46" e lado I20,26m, chega-se ao 
inarco 220; deste, comd azimute 1029 31' 44" e lado 
92,20m,' chega-se ao marco 221; deste, com azimute 1619 
33' 54'_' e lado 189, 14m, chega~se ao marco 222; deste, 
com aziJÍlute 21(}9 04' 07" e lado 219,54rri-, chega~se ao 
marco 223; deste, com azimute. 1539 26' 06" e lado 
178,89m, chega~se ao marco 224; deste, com azimute 
225'1 00' 00" e lado 197 ,99m, Chega-se ao marco 225; des~ 
te, com azimute 27(}9 00' oo:• e lado 150,00tn, chega-se ao 
marco 226; deste, com azimute 3039 41' 24" e ta' do 
216,33m _chega-se ao marco 227; deste, c()m azimute 27(}9 
00' 00" e lado llO,OOm, chega-se ao marco 228"; deste,
com azimute 147.,. 37' 12" e lado 183,85m, chega-se ao 
marco 229; deste, com azimute 222'1- 3_0' 38" e lado 
162, 79m, chega-se a·o marco 2_30;- deste, com ~mute 
1259 13' 03"_ e lado 208 ,09m, che8ã-se ao marco 231; des
te, com azimute 1219 19' 43" e lado 269,26m-, Chega-se ao 
marco 232; deste, com azimute 1589 _ 11' 55" e lado 
269.26m. chega-se ao marco 233; deste, com azimute 
1749 17' 22" e lado I00,50ril,-Che'8a-Se ao ma-rco 234; dCS-
te, com azimute 201 48' 05" e lado 161,55ni, chega-se ao 
marco· 235; deste, confrontando do marco 195 até o mar
co 235 com qUem de direíto, se8ue com aZimate 227'~54' 
e lado 417,73m, chega-se ao marco 237; deste, com azi
mute 2149 12' 57" e lad() 302,32m, chega-se ao marco 
239; deste, com azimute 203 57' 45" e lado 295,47m, 
chega-se ao marCo 243; deste, com azimute2679 36' SI" e 
lado 240,2lm, chega-se ao marco 245; deste, corri azimu
te 237 05' 41'' e lado 202,48m, ch,ega-se ao marco 246; 
deste, com azimuite 2909 33' 22" e lado_85,44m, chega-se 
âo marco 247; deste, com azimute 2269 38' 12" e lado 
247,59m, chega-se ao marco 248; deste, com azimute 
2199 17' 22" e lado 142,13m, chega-se ao marco 249; des
te, com azimute 2419 11' 21" e lado 228,25m, chega-se ao 
marco 250; deste, comd azimute 2339 20' 38" e lado 
536,00m, chega~se ao marco 254; deste, com azimute 
1469 18' 36" e lado 144,22m, chega-se ao marco ~56; desM 
te, com azimute 236918' 36" o-lado l08,17m,chegaMseao 
marco 257; deste, com· azimute 2339 07' 48" e Jado 
150,00m, chega-se ao marco 258; deste, com azimute 260 
32' 16" .e lado 60,83m, chega~se ao marco.. 259; deste., 
codm azimute 270 00' 00" e lado IIO,OOm, chega-se ao 
marco 260; deste: confrontando do marco 235 _at~ o mar
co 260 com Alvino Santos, segue com azimuiC-23{)\Õ' H~ 
40" e lado 78,10m, chegaMse ao marco 261; deste, com 
azimute 2209 36' 05" e lado 92,20m, chegaMse ao marco 
262; deste, com azimute 25.3'?..18' 03" e lado 104,40m, 
chega-se ao marco 263;-deste, com azimute28fJ'II8'1T' e 
lado lll,SOm, chega-se ao marco 264; deste, codm azi
mute 2449 39' 14" e lado 2l0,24m, chega-se â.o marco 
265; deste, com azimute 2399 02' 10" e lado 58,3lm, 
chega-se áo marco 266; deste, com azimute2459 46' 20" e 
lado 219,32m,·chega-se ao marco'268; déSte, com azimu
te 203'~ 57' 45" .e lado 196,98, chega-se ao marco 269; des
te, com azimute 1909 99' 29" c lado 172,63m, chega-se ao 
marco 270; deste, com azimute 3269 18' 36" e lado 
72,11 m; chega-se ao marco----271; deste, com azimute 207' 
38' 46" e lado 237,07m, chCga-se ao marCo 272; destC, 
com a.zimute 2599 30' 31" e lado 274,59m, chega-se ao 
marco 273'; deste, com azimute 2769 42' 35" e lado 

· l71,17m, cliegaMse ao marco ~75; deste, corri azimute 
270900' 00" e lado)80,00m, chega-se ao marco 277; des-
te, com azimutC2l79 52' 30" e lado228,04m, chega-se ao 

. ma~co 279; deste, confrontando do marco 260 até o mar
co 279 com Miguel Estrela, segue com azimute 3279 31' 
44" e lado 39l,l5m, chega-se ao marco 280; deste, com 
azimute 241'~ 33' 25" e lado 272,95m, chegaMse ao marco 
281; deste, com azimute 2JJo 31' 51" e lado 286,01m, 
chega-se ao marco 282; deste, com azimute 1449 36' 19" e 
lado 466, 15m, cliega-se ao marco 28.3; deste, com azimu
te 2369 18' 36" e lado 216,33m, chega-se ·ao marco 285; 
deste, com azimute 1659 57' 50'' e lado 206, 16m, chega-se 
ao marco 286; deste, com azimute 19~ 05' 41" e lado 
143,18m, chega-se ao marco 287; deste, com azimUte ' . 
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248~ 33' 08" e lado 300,83m, chega-se ao marco 288; desM 
te, com azimute 2S3o 18' 03" e lado 104,40m,chega-se a~ 
marco 289; deste, com azimute 2629 28' '3~" e lado 
~4,60m, Chega-se_ a,_q _m_arç_o _Z!t1;_ deste, com azimu(e 
2179'34' 07" e lado 164,01m, chega-se ao m~co~92;_dcs
te, com azimute 2149 59-' 31" e lado 122,07m, chega-se ao 
marco 293~ deste, com azimute 2969 3"3' .54" e .lado 
ô"/,Ulj:lh_,__c.heg::l-~~a_Q_:m_a,_rco 2_94; destet. com azim\J_te 2J.8o 
071 48" e lado 70,71m, c~ega-se ao marco 295; deste, 
confrontando do marco-27.9 atê o marco 295 com Joãg 
Berriardo, segue com o azimute 2549 03' 17" e lado 
218,40m, chegaMse ao marco 296; deste, com azimute 
2469 48' 05" e lado 76,16m, chega-se ao marco 297; deste, 
com azimute 2319 42' 35"- e lad_o_ 242,07m, chega-se ao 
marco 298; deste, com azimut~ 2039 ·ll' 5.5"- ,e_lado 
76,16m, chega~se ·ao marco 299; deste, com azimute 18(}9 
00'_ 00" e lado -l-30,00m, chegaMse ao marco 300; deste, 
com azimute _1699 41' 4_3"_ e ___ lado:~J5,4Jm, chega-se ao 
marco -301; -deSt~_COtn_aiinlute-239·f~36'24" e lado 
I.205,69m, chega-se ao marco 302; _deste confrontàndo 
do marco 295 até O_marco 302 com José Cavalcanti. se
gúe Cori aZimu-tti-29Ü'1 51' 16" e ·ladO -449,44m, ·cpeg3~e 
ao marco-303;;o0, confrontando Gom_João Batista, ponto 
inicial de descrição deste perímetro. Na gleba em r.efe
rência s_itua-se o_ açude público Pilões_. ()CUp~ndo Uf!la 
área alagada de aproximadamente 748,0000 ha (sCtecen
tos, e quarenta e oito hectares). 

Art. _39 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi~ 
cação. 

ArL- 4Q Rcivogam-se as disposições em contrãrio. 

O SR. PRESlD_ENTE (Guilherme Palmeira) -Sobre 
a mesu, n..-daçào final de proposição aprovada na Ordem 
do Dhl de hoje c que, nos termos do parágrafo único do 
urt. 356(h:l Regímen to Interno, se não houve.J;" objeção do 
Pknário, vai ser lida pelo Sr. }':'-Secretário. 

E: lida a seguinte _ 

PARECER 
N• 843, de 1985 

(Da Comissão de Redação) 

Redação final do Projeto de Lei do Senadon9-J91, 
de 1984 (lt' 5.802; de-l985, na Câmara dos Deputa~ 
dos). 

Relator: Sendor Nivaldo Machado 

A ComissãO apresenta a redação final do Projeto de 
Lei do ScnadÕ n"' 191, de 1984-(n"' 5:802, de 1985, na Câ
mura dos Deputados), que dispõe sobre o exercido da 
protissftO-de EconOmista Doméstico e dá outras provi-
dências_. _ _ , 

Saiu das Comissões, em 10 de outubro de 1985.- Jo
-sé Ignácio Ferreira, Presidente- Nivaldo Machado, Re

lator - Octávio Cardoso. 

ANEXO AO PARECER No 843, DE 1985. 

Redaçào final do Projeto de Lei do Senado p9 191, 
de 1984 (W' 5.802/85, na Câmara dos Deputados). 

Dispõe sobre o exercício da profissão de Econo~ 
mista Doméstico e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Arl._ I~' O _exercício, no Pals, da profissão de Econo
mista Dom_éstic-q, _QQs_erv_ad:,ts as condições de habili_
_ta_r;ão e as demajs _e_xigências _legais, ~ a~~~egurado: 

a) aos bacharéis em Ciências Doméstica, E~onomia 
Domêstica, Educação Familiar, diplomudos por estabe
lecimentos de ensino superior, oficiais ou r_econhecidos; 

b) uos diplomados em curso similar no exterior, após 
revulidar.;ào do diploma, qe acordo com a legislação em 
vigor; 

c) aos portadores de licenciatura plena, concluída 
até a data da publicação desta Lei, em Ciéncias DoméstiM 
cas, Economia Doméstica ou EduC<J.ção Familiar, e obti
da cm curso superior devidamente reconhecido, cujo 
currículo ofcn::ça formação profissional adequada, a cri
tério do órgão de tiscalizução e registro; 

d) aos que, embora não diplomados nos termo? das 
•llincas a, b e c deste artigo, venham exercendo as ativi
dadcs de Economista Doméstico comprovad::~ e ininter
rupt<tmcntc, por mais de 5 (cinco) anos, contanto que 
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possuam formação superior, até a datu da publicação 
dc.stu Lei. 

Ar L. 2~' Ê da competência do Economista Domésti--
co:_ _ 
I- plancjar, elaborar, programar, implantar, dirigir, 

coordenar, orientar, controlar, supervisionar, executar, 
<L nalis:tr e uvaliur estudos, trabalhos, programas, planos, 
projeto.:-;. e pesquiS<!$ __ ffi!_çconomia doméstica e educação 
familiar ou concernentes ao atendimento das necessidaM 
dcs básicas da família e outros grupos, na comunidade, 
nas instituiçõc~ públicas e privadas; 
II- phmejar, .elaborar, implantar, dirigir, coordenar, 

orientar, conlrohtr, supervisionar, executar, analisar e 
av<diar estudos, trabalhos, programas, planos, projetos e 

. pesqui:.;as de cducaçiio e orientação do consumidor para 
aquisiç:\o e uso de bens de consumo e serviços utilizados 
pcl<l família c outros grupos nas instituições púb!ic!:ls e 
pri-:ad_as_~ 

Art. 3"' Compete, também, ao Economista Domésti
co integrar equipes de:. 

a) planejamento, programação, supervisão, implan
tação, orientação, execução e avaliação deatividaâes-de 
cxtc-nsfto e desenvolvimento rural e urbano; 

b) planejamento, elaboraçiio, programação, ímplan~ 
t<tç<iO, dircçlio, coordenação, orientação, controle; su~ 
pervis:Jo, execução, untílise _e ava-liação de estudo, trabaM 
lho, programa, plano, pesquisa, projeto nacional, esta~ 
dual, rcgion:.ll ou seLaria! que interfiram na qualidade de 
vid:t da família. 

c) planejamento e Coordenação de atividades relati
vas à cluboraçtío de cardápios balanceados e de custo 
mini mo pura comunidades sadias; 

d) :isSessoramento de projetas destinados ao desen
volvimento de produtos e serviços, estabelecimento de 
parf!metros de qualidade e_controle de qualidade de pro
du LOs c serviços de consumo doméstico; 

"e) pl<tnejumento, supervisão e orientação de serviços 
.de- moddagem e produção de vestuárío; 
- f) administração de' ativid<ides de apoio às funções 

d..:. :-.ub:.istênciu d•1 família na comunidade; 
g) plunejamento, orierifaçào, supervisão e execução 

de progrumas de atendimento ao desenvolvimento inte
gnll da criança e.assistência a outros grupos vulneráveis, 
cm instituições públicas e privadas. 

Arl. 4"' O exercido da profissão de Economista Do· 
méstico requer prévio registro no órgão competente do 
Ministério do Trabalho e se Jurá mediante apresentação 
de documento comprobatório de conclusão dos cursos 
previstoS nas alíneas "a", "b" e "c" do art. 19, ou da 
comprovução de que vem exercendo a profissão, na for
ma da ulíneu ··d" do mesmo artigo. 

P<.lr:'tgrafo único. Para os casos de profissionais in
cluídos na alínea "d" do art. (9, a regulamentação desta 
Lei disporá sobre os meios e modos da devida compro
vação no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da 
data da respectiva publicação. 

Art. 59 Ô Poder. EXecllfivo regulamentará esta lei no 
prazo de 60 (sessenta)_ dias. 

Art. Ó"' Esta lêi .entra em v"igor na data de sua publi
cação. 

Arl. 7\' Revogtlm~se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Guilherme P<tlmeira)- A ma
téria vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Guilherme P<~.lmeira)- sobre 
a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19-
Secretário. 

E lido e aprovado o seguinte. 

.. REQUÉRIMENTO 
N• 405, de 1985 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiM 
ro dispensa de publicação, para imediata discussà9 c vo
tação, da redação final do projCto a emenda da Câmara 
dos Deputados áo Projeto de Lei do Senado n9 191, de 
1984 (n9 5.802/85, naquela Casa), de autoria do Senador 
Carlos Chiarelli, que dispõe sobre o exercício da profis
si:ío de Economista Doméstico e dâ outras providências. 

Sala das Sessões, 10 de outubro de 1985.- Senador 
Alberto Silva. 
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O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira)- Apro
vado o requerimento, pussa-se imediatamente à apre
ciuç;1o da rcdaçào tlna_L_ 

Em discussão a redução finaf (Pausa.) 
Não h<~vcndo quem peç-a a palavra, encerro a discus

silo. 
Em votaçfto. . 
Os Senhores Senad_y_r_çs que aprovam a redaç_ã() fi~al 

qudram pemwnecer sentados. (Pu usa.) 
Aprovada. 
O projeto v~Li à sanÇão. 

0_5R. PRESIDENTE (Guilherme ~ulmeira)- Es~o
tud~L a matéria Constante da Ordem do Dia. 

H:í omdorc~ inScii!Os. 
Clln~cdo a palavra tt nobre Senadora Eunice Michil~. 

A SRA. EUNICE MICHILES (PFL- AM. Pronun
cia ~l seguinte dísCUfso.) - __ Sr. Prcsidente..._Srs, ·senado
res: 

O Br<Jsil aindl1 possui uma das maiores áreas florestais 
do mundo, não obstante a devastação que se vem o"pe
rando desde o s_eu descobrimento, já alertada, em 1808, 
pelo patriarca José Bonifácio. Todavia, a manter-se esse 
~itmo destrutivo_,_em breve estarãp extintas as espécies da 
nossa flora e_ da nossa fauna. Daí o interesse do homem 
em conservar a natureza, preservando as espécies ani
m;.lis_. Esse cuidado assume grande importância, por im
plicur t1 continuação da própria humanidade. 

Ante esse quudro desalentador, pesa sobre nós, repre
sentantes do povo, a responsabilidade de unir nossas vo
zes ô de todos os que vêm alertando a população para o 
signilicado desse moderno cal!!_clismo. 

E. talvez, como ___ tarefa ainda mais importantes,_ 
cumpm-nos apluudir e incentivar os que têm contribufdo 
com sua parcela de esforço para reverter essa tendência. 
Entre esses, merecem especial menção e alento os qoe 
têm constituído reservas ou refúgios própii"os de vida sil
vestre- e jú são muitos, felizmente, em nosso País. ta 
consciênCia-ecológica dcspert<~da para o bem comum, 
numu premonição de que o tim da vida silvestre seria o 
prenúncio da fatal ruína do homem na face da terra. 

Entre as reservas ecológicas de que dispomos, tenho a 
salisfm;<io de referir-me ao SIMBA SAFAR!, uma das 
pioreiras no Brasif e na América do Sul, a confinar, em 
seu âmbito, animais alienfgenas, onde vivem como em 
seu hubit:tt natural, c onde são visitados, regularmente 
por centenas de pessoas de todas as idades, vindas de ln
das as partes do mundo. Recebe a assídua visita de jo
vens e de alun_os de escolas de todos os graus, que lá são 
levados por seus professores, numa constante peregri
naào, aprendendo a participur do processo de preser
vação da fauna, através do conta to quase_ direto com os 
animais. Suu fama extrapolou as nossas frontei~:as, sendo 
seus métodos lendos ao conhecimento do grande mun
do cientílico. Trata-se, sem dúvida, de um empreendi
mento de interesse público, que deve merecer o amparo 
efctivo de nossas autoridades e_ dos órgãos de adminis-
traçiio pública. __ 

E, visando a que o exemplo frutifique, estamos apre~ 
sent:.tndo projeto de lei propondo incentivo fiscal, desti
nado à imphmtuçào ou. manutenção de empreendimen
tos de proteção à fauna silvestre, de modo que se una o 
interesse público ao interesse e patrimõnio priVU.dos, esti
rilul:ldos e carreados para um objetivo único. 

Rogo; portanto, a valiosa atenção dos senhores Con
gressistm; para o supramencionado projeto. 

Era o cjuc tinha a dizer. -(Muito bem-!) 

O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira)- Tem a 
p:tl<tvra o nobre Senador José Ignâcio Ferreira. 

O SR. JOS!t IGNÁCIO FERREIRA (PMDB- ES. 
Pronuncia o seguinte _discurso.) - Sr. Presidente, Srs. 
Sen;.tdorcs, 

Com o discurso prorerido pelo Presidente Sarney ua 
abertura du 40• Assembléi<t Geral das Nações Unidas, 
reacende-se com entusiasmo, nos meios políticos, o de
batc- cm torno da dívidu externa da América Latina e 
particularmente do Brasil. 

Creio que não chego tarde louvar o discurso do Pr(!si
di..'llte S:tmcy por uma simples raú'ío: esse discutSQ ult_ra-_ 
p<tssa o momento que fQi proferido e traz consigo instan
tes signilicutivos c históricos, que lhe ussegurem perduraM 
bilidade. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Mais do que rc<rlirmur a posturu de nos_so_Pre:;idente 
_-na ONU, pretendu, neste meu prõnunciamcnto. apro

- rum.Jur e.-.ta discuss~lO, apontando as origens da crise do 
=J.mdlvid;.tmen_to, scu,s de::;dobramentos no plaJ!O inte~na

cinnal, suas conseqUências sóclo-econômicas a nível na
___ cional c, mesmo quc)imid<tmente, trazer algum_as suges
- J.ôt.·~_<.:or;crctas, para a solução do problema que aflige e 

in!lucncia direl:tmentc a vida de milhões de br~ileiros. 
-- Antes de mais nada, gost<rriu de citar um trecho de-dis
cursl) do Presidente Sarney na ONU: "A posição doBra
sil cstú tomada. Optamos por Crescer sem recessão, sem 
n0s submetermos a ajustamentos que signifiquem renún
cia I10- desenvolvimento. O Brasil não pagará a dívida e:!(
tcrna neTif com u rt!cess-ã-o, nem com o desemprego, nem 
com a fonH:, N;1o hú soluções fora de uma reformulação 

~Prol'unili'r~dlis cstrutura.s eéonõmicas internacior'tals". 

Com efeit,_o, o Presidente soube pôr em destaque a ex
_tn;ma gr:tv!9_gde d<:t situação dos países -~ndivid~dos, com 
_u_m rigor. e ·um:l=firQ)_~a cii!e corresporide à- ne'cessidade 
de 4 u~~ .. e-~t6andone, agora mais do que nuncª'- qualquer 

-visiíõ timorahr, romiinlica ou submissa na apreciação do 
.temu. Re_ssult<tl)d0 a impt;>rt<incia de entender-se a dívida 
externa c0mo un-i problema que não se limita exclusiva
-i11Ciúc i:ts lei de mercado, o Presidente Sarney sintetizou 
c0rujgsu_m_entc uma tendência de opnião que, tunto entre 
o demais puisCs endividados, como no interiOr da socie
daUc brasileira, converge para um tratamento político do 
problt.!ma. 

P.1ra comprovar o que digo, basta lembrar que o Presi
dente t.lo Peru, Alan Garcia, convidou Sarney para lide
r:rr o bloco dos devedores latino-americanos, afirmando 

_.que o dc.~tino _du_ Américo Latina es~â em suas_ mãos. 
Mc:smo que não a~suma t~o pesado fardo, o Brasil ~ende 
a Ue. ... pontar, n:ts próximas reuniões int<:rnacionais para 
rcn!..~g_oGi<JÇttõ _c;l.a dívid~t externa, como porta-voz dos pai
se.'> e_ndividackls_da América Latina. 

Scnt10 vejnmos Sr. Presidente, Srs. Senador<;s, apesar 
de sermos hoje os maiores _çl.evedores do mundo, com 
uma dívida calculadu r~centemente em 105 bilhões de 
dólares. sempre cumprimos com nossos compromissOs 
externos. Dispt)mos de reservas cambiais de 8,5 bilhões 
de dôl<rri..'S, além de um supirávil na balança comercial 
de 11 bilhões de dólares, até o tina! do ano, conforme es
timutiva do 8;.\nco Central. 

Em con.traposiçào, os outros países mais endividados 
da rcgilto, mesmo com dívidas um pouco menores do 
que u n0ssa, encontram-se em sttuaçào mais crítíca, 
como é c;.tso do México, com uma dívida de 96 bilhões de 
aúlares, tltO devustado ou mais pela recessão imposta 
pelo FMI, há 3 anos; como é caso, também, da Argenti
na, com uma dívidu de 45 bilhões de dólares, uma in
J1a~,'ào que atingiu 1.100% ao ano, conformada, a essa al
tura, aos- díüiincs recessionlstas do_FMI; ou ainda ç:omo 
é c:tso do PERU que deve apenas 14 bilhões de dólares, 
m<ls cn<.:ontra-sc envolvido numa dura crise econõmica e 
um<t incõmod<t guerrilha inte:rna, 

Oürntc deste q(.!adro de caoS econômíco, convém le
vantar ulgunws questões elucidatiVas do tema. Em pri
-mdro lugar, em que bases se assenta a ordem ~onômica 
intcrn;,tciol_lul'? segundo, a quem serve a dívida externa 
9rasijcira? terceiro, co~9. pudemo~s ch~g_ar a uma si
tuw.;ão WÕ -gnrve- de endiVídamentõ, com conseqUências 
sociais lastimáveis, sendo gue det_emos um potencial eco
nômi<.:t> de; proporçõe..c; continentais e passa:mos de49s>lu
g;.rr em 1955 par;t a 8• economia do mundo, em tamanho 
bruto, de 1980? por último, quais serão os riscos políti
cos pt!ru o País,· caso não se obtenha um consenço, entre 
credores c devedores, sobre novas fórmulas çle pagamen
t0 da dívida'! 

DO CoíODfaiisõlO -aOs juros subvirsivos 

Sr_. PresiUentc, Srs. Senadores, após o segundo grande 
conflito mundi<JJ, o colonialismo no terceiro mundo veio 
c<:Üntlo como_ peça de domínio, e as grandes potências 
\'Ír~L_m-s_c _'!a_ Qbrig;~ção de renovar seus laços de domi
"'!<.;ào ntravé.'i de méto_do mais sutis, que não empregas

_ sem ncccss:triamcn-le a- força bruta~ Par_alt;(lo a este faço, 
n<t me~nu_époc<l, sÕb inpiraçõe.'i dos EUA, realizou-se, 
cm julho de_l9_44,_na ç,içladcd~ Br_ctton Woods, a Çonfe

_r_ê.nát Monetária e Fin:1nceira Internacional das ~ações 
Unidas e AssociadaS com a presença dos Países Vencedo
res do conflito. A finalidade da reunião era a recons
-~nJç:io d:t estrulur_i! internacional de comércio e finanças, 
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ou s~ja, a ~strutura d;.t ordem econômica internacional a 
vigt>r no pós-guerra. 

Como resultado, d~cidirum que as relações econômi
c:ts mundiais seriam base<rd<~s num tripé constituído por 
três orgu nismos internacionais então_ criados: 

a) O Sistema Monetário de Bretton Woods, com o 
FunUo Monctúrio Internucional como órgão operacioM 
nal: _ 

b) O Bunco Internacional de Reconstr.ução e Desen
volvimento (BIRD). hoje mais conhecido como Banc-o 
Mundi<.tl: · 

c) A Org;.tniz<Jção Internacional de Comércio, que 
mais ta r di.' foi substituída pelo Acordo Geral sobre Tari
fus c Comércio (UA TT- General Agreement ofTariffs 
and Tradc), c_omo órgtro regulador do comércio. 

Na Conrerênci;.t de Bret_ton Woods, os debales foram 
duros c polurizados entre o economista inglês John May-

_,_ n;trd Keynes e o economista norte-americano Harry 
Dextcr White do Tesouro americano, Enquanto Keynes 
propunha a criação de um Banco Central Mundial, com 
capital inid<tl de 25 bilhões de dólares (na época bastante 
dinhe-iro), White propunha a criação do FMI-::- um or
ganismo mais fraco, com um capital muito menor de 8,8 
bilhões de dóhrres, portanto, incopaz de controlar o sis
tema económico ioternacion:.d e garantir o equilíbrio fi
naneeiro enLre:_as nações. 

Keynes, n<.r êpoca, denunciou, na imprensa, que os 
EUA ni'to se contentavam em sugar o 9uro das nações 
de\ ctk!m~ e partü1m agora pura sugar também o ouro 
das nações credoras. Desta forma, o FMI foi cOnstítuí(io 
de ucordo com o figurino norte-americano, para assegu
nrr o prcUomínio dos EUA no mundo e impor o dólar 
como moeda-padrão nas relações econõmicas interna
ciomtis_. 

O :tccntuado crt:Seimento econômico, que se estendeu, 
sem percalÇo!-i., por quase trintu anos, até o início da dé
cada _de 70, proporcionou grande expansão da liquidez 
disponível no~ bancos internacionais, numa média ina
crcúit{Lvcl de 30% ao ano. 

_ Por ~m I_argo pe:ríodo, de 1944 a 1971, o dólar norte
americnno J'oi um:.1 rrioeda plenamente aceitável e gozou 
da intdra _conlianç<t de todos os países e mercados. As
sinl, os EUA, cobrindo seus déficits com a "exportação» 
da :.ua mocd:t, inundan1m o mundo de dólares. A grande 
quantidade de dólares na Europa- eurodólares -,em 
bancos ccnlGtis e privudos de diversos países, gerou 
substancial elcvaçflo da liquidez disponível nos bancos e 
conscq Ut.·ntcmente a cooçes~lo d~ enormes empréstim_os. 

Entretanto, nos anos 70, com o aumento da liquidez 
disponível nos bancos e o início do declínio do cresci
mento ec0nômico nos países industrializados, os exce
dentes de din hcir0 acumulados nos bancos internacio
nais ácumularam-sc e, -como saída, passou a ocorrer 
grande expansão de emprê.-r;timos aos países em vias de 
dc.'>cnvoldmento e subdesenvolvidos, No mesmo perío
do, Srs. Scn<ldores, ocorre o enfraquecimento dus expor
tuçõc:._dos p<tíses dependentes e a elevação dos preços do 
petrólc0 no mercado intcrnuciona/, colocando os países 
d0 Ter<.:eiro Mundo, particularmente os exportadores de 
pct róleo. cm situ•tçào de crescentes dificuldades financei
ras. que pas:-.am a ser contornadas através de emprésti
mo.~ externos. 

o· Brasil, G.umo membro fundador do_ FMI, não teria 
problema algum em recorrer aos serviços deste organis
mo. Acontece que o FMI não obedece a critérios es_trita
mentc técnicos de neutralidade, des_vinculados da in
l1uéncias hegemónicas. O Brasil, comO os demais países 
em desenvolvimento e subdesenvolvidos, é sócio minori
túrio, detendo uma cot'1 de capital de 1,96 bilhão de 
dólares de um total de muis de 100 bilhões dedólures,en
quamo os EUA sozinhos detêm 25% do capital votante 
do Fundo. E o destino dos sócios minoritárioS-é ficarem 
subjug<!dos :tos sócios majoritários_: O FMI não foge à 
regra. 

Até o início dos unos 70, o FMI exerciaeficazcootrole 
e vigil:ilida sobre o· comportamento das finanças inter
"nacionais. PorÇm, com o primf;iro impacto_ do aumento 
do~ pri..'ÇOS do petróleo em 1973, a ação do FMI perdeu 
suhst:indu, e.seu poder de vigilância diluiu, revelando-se 
_um organismo internacional_ frâgil. Logo, o interesSe 
imediato dos grandes bancos internacionais prevaleceu. 
A partir de então, processou-se uma desordenada expan
sào_d~os empréstimos uos países do Terceiro Mundo e ai~ 
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guns países do leste europeu, levando-os ao endivida
mento. 

A primeira vez que recorremos ao FMI foi em 1949. 
Desde entUo, o Brasil já recorreu 15 vezes ao Fundo. 
Não obstante, Sr. Presidente, na maioria dos casos, o 
País utilizou recursos de reserva que podem ser sacados 
sem apresentação do programa de estabilização econó
mica, ou seja, linh<.lS de crédíto sem condicionalidade 
(Sol't Linc). Porém, em apenas duas oportunidudes, o 
Brasil ajustou-se aos moldes rígidos do FMI. Primeiro 
em 1961, no Governo Jânio Quadros; segundo em 
196-+/65, no Governo Castello Branco. No Governo Jâ
nio Quadros, a renegociação da dívida foi global, en
qu~mto cm 1965 houve uma rencgociaçà.o parcial; como
podemos ver, Srs. Senadores, no quadro .abaíxo: 

QUADRO J: 

ANO VALOR DO 
EMPR!:.STIMO 

x.· 1949 15 milhões de dólares 

2."' 1951 ••..• ·-· ·-· .. : 28 

J.• 1953 • . . • • . • . . .. 28 

...... 1954 .••.••••••. : 28 

s.· 1955 ••.... ~·-· ..,.-.------.: 2s 
6.· 1957 ••.••• -••• - ~ .:-

7."' J958 • 

s.• t959 ••• -•••• -- •• 

9.•'"t960 •.•.•••.•. 

.to.• 1961 •. 

li.- 1962 . 

12."' 1964 •••• 

* 13."' 1965 •••..•••.•• : 
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Portanto, eml982, foi a déciril-a sexta ve.i que iecorre
mos ao FMI e a terceira vez que recorremos às linhas pe· 
sadas de crédito, com um programa de estabilização eco
nômica aprovado pelo Fulldo, sujeitando-se à auditoria 
dps técnicos desse organismo intei-_iiadonal. ~oi 9 maior 
pêdido da história do País, no tofal-de cerca de 6 bilhões 
de dólares, dos quais cerca de 1,5 _bilhão rehitivo às li
nhas de crêdito sem condicionalidades, e mais 4,5 bilhões 
pertencentes às linhas de crédito pesadas, com exigências 
do Fundo. Estes 4,5 bilhões foram liberados em três anos 
- 1983, 84 e 85 -,sendo 1/3 por ano, eni. parcelas tri
mestrais de 411 milhões de dólares. 

Na década de 80, mais precisamente a partir do segun
do grande impacto dos preços do petróleo, em junho de 
1979, a situação Cconôinica internacional se deteriorou 
rapidamente. De um lado, os preços dos produtos de ex
portação dos países subdesenvolvidos e em desenvolvi· 
menta, que deveriam gerar divisas para o pagamento da 
dívida externa, experimentaram a maior queda dos últi
mos 50 anos. Só nos últimos quatro anos, 1979/83, o 
Brasil deixou de ganhar cerca de 34 bilhões de dólares, 
em virtude da queda no pareço das nossas exportações 
no merca-do mundial. 

De outro lado, Srs. Senadores, as taxas internacionais 
de juros (prime e a libor) mais a_~~_xa de ri~co (spread) su
biram extraordinariamente. EssaS comissões pagas aos 
bancos credores permaneceram, em conjunto, em cerca 
de 14 a IS% ao ano, representando um verdadeiro roubo 
anual de divisas ao redor de IS hilhões ·ae-d6lares por 
ano. Segundo o relatóroi de 83 do Banco Central doBra
sil, a taxa média anual de juros pagos pelo Brasil ao exte
rior apresentou, nos óltimos anos, a seguinte evolução: 
6,4% em 1977; 9,2% em 1978; 12,1% em 1979; 14;0% erri 
1980; 16,8% em 1981; 13,6% em 1982 e 11,4% em 1983. 

DIÁRIQDO~CQNGRESSQ NACIQNAL{Seção H) 

_O~ve-se ail;ú:ja __ ~Cre!l_cen_tar· a_ taxa_ d~ risco_ (spread), que 
v~~ent~e_2_e=-;s.%,_s.el?-~~ a_I_?ais alta do mundo .. 

Portanto, a queda nos preços das exportações., os 
quais entre 1977 e 1983 _sofreram uma deterioração de 

Sexta-Feira li 3973 

54% nas relações de troca, e a elevação das taxas de juros 
são as duas prinCIP<ils- fOrmas novas de dominação_e ra
pinagem nos úlfíri10s anos, atnlvés -dãs- Q.uais se rialíza a 
espoliação dos países pobres em benefício dos banquei
ros internacionais e dos países centrais. 

QUADRO ri 

• EVOLUÇÃO DA DIVIDA E DOS JUROS PAGOS POR CATEGORIA DE PAI SES 

Divida total 

-

t ~ .:; 
--- ~~ i .fl1'l 

~'li "'"" < 
·-

Países menos 1971 18 - - 74 
desenvolvidos 1975 40 -- '13-

1980 86 18 67 
1982 110 18 69 

Países 1971 2S - -45 
lntermedi.bios 1975 40 - 33 -

1980 107 23 2S 
1982 144 23 24_ 

_ _,- Países em vias de 1971 "32 ·- ~~ 
industrlnlizaçto 1975 72 - ·-9 _, __ 

1980 192 41 4 
1982 266 42 3 ---

-~-~ 
Total dos países 1971 75 - 41 

---- na:o exportadores 1975 152 - 32 
~ 

de petróleo 1980 385 83 24 
1982 520 83 23 

Paíse:s da Opep 1971 lS - 21 
~ 1975 28 -- 29 

1980 79 17 13 
- 1982 106 17 12 
-- Total geral 1971 90 - 37 -

:~1e~rs:volvldos 1975 ISO - 32 
1980 465 100 22 
1982 626 100 - 21 

•" 

- Desta forma, quase_ todos os países do Terceiro Mun
do__e,_ncqntrarn_.,se.:S-Uperendividados, sobretudo os pafses 
da América Latina. Só o Brasil, México e Argentina de
têm 34% da dívida global de todo o Terceiro Mundo. 
Dívida esta avaliada em torno de 750 bilhões de dólares, 
dos quais cerca de 14,0% pertencem ao Brasil. 

Segundo câlculos de_ especialistas do Banco Mundial, 
os pãíses devedores teriam qUe empenhar o valor de. to
das as suas exportações durante três anos para poderem 
pagar tudo o que devem, partindo do principio de que 
nesse período não poderiam importar nada e nem pedir 
novos emprésiiinos.- Há quem diga que a deterioração 
nOs preços de troca dos produtos de exportação do Ter
ceiro Mundo e a alta taxa de juros cobrada pelos bancos 
credores já incentivaram mais revoluções sodais nos paí
ses subdesenvolvidos do que as teorias de Marx e Lenin. 
Por isso Fider Castro cOmenta -no livro do economista 
Joe1mir Be_ting, intitulado. .. Os Juros Subversivos": Os 
países ·credores estão exportand~ a revolução". 

- Quem ganha e quem perde com a dívida -
Sr. President~. -srs. Senadores, hoje já êStâ confirmado 

que a alta dos preços dO petróleo resultou de uma combi
nação espúria, arquitetada entre os países centrais, os 
goVernos dos paíseS exportadores de petróleo integrantes 
da OPEP, as companhias petrolíferas e os_ grandes ban
cos internacionais que emprestaram o dinheiro neces
sário aos países importadores, de um lado garantindo o 
fluxo do comércio do combustível e, do outro lado, le
vando estes países subdesenvolvid_os_ ao _endividamento, 
agTavando sua dependência. 

o· Brasil, apesar da chamada crise do petróleo, conti
itU:ou-ga·sta-ndo m~i_sdo que suas reais possibilidades per
minam. Em cOriseqüêncía:, a díVida externa, que era de 
2,9 bilhões de dólares em 1964, saltou para 5,3 bilhões 
em 1970: para 21,1_ em 1975; para ~3,8 eni. 1980; pã.ra 
61.4 bilhões em 1981; para 83,3_em 1982; para 100 bi
lhões--em r9-84-e-nnatmente para 105 bilhões de dólares 
n"este anõ·-aeT985. -· 

%do total Serviço da divida 

~.g 1l l 
" i! õi: 
~ ~~ 

~o 

E ::.:::.: ! ~ ~~ ] -~ 
.;j .~t: 

~~ ~:õ 
~8. .g 

~~ 
o~ 

:.? ~o 
u~ ""' "' "' "'~ 

6 18 2 12 1,0 1,~0,2) -
__,,4 16 7 16 1,8 ~:~ ?;g~ -

6 21 6 17 2,1 9 
s 20 6 23 - "2,3 11,5 1,8} 9 

- 8 33 14 16 3,2 3,2 -
lO 29 29 10 2,9 5,~- -
lO 28 38 12 4,4 16,8 19 
10 27. 39 16 4,6 23,5 18 

6 40 38 15. --- 2-,3 4,ti -
7 24 60 13 2,6 TI,9 -
6 24 6S 18 4,0 40,5 47 - - 6 - 24 67 -24 - s,o fí3,3 48 

6 
7 
7 
7 

lO 
4 
4 
4 

7 
6 
7 
7 

33 20 - IS 2,1 8,9 -
23 3"8 14 2,5 20,9 -
24 44 16 3,7 65,2 ~~ 
-24 •6 21 4,3 ~~.3 75 

S4 IS 6 2,1 1,3 --.2 25 4 2,0 -4,9 -
46 37 7 3,6 21,7 2S 
47 37 14 4,3 33,0 2S 

36 20 13 2,1 10,2 -
-26 36 10 2,4 25,8 -
28 43 12 3,7 .86,9 100 
28 44 19 4,3 131,3 100 .. 

Como podemos ver, nesses últimos 21 anos, pequenos 
grupos de militares e tecnocratas que assumiram o mo
nopólio do poder, mas que não representavam o país, 
optaram por um modelo económiCo elitista e concentra
dor da riqueza ~da renda, _tendo como carro-chefe um 
parque industrial -relativamente sofisticado. · 

I_>ara custear a expansão, os governos militares lança
ram mão dos seguintes mecanismos: abertura do país ao 
capital estrangeiro, sem um controle mais eficaz de rea
locação deste_capital internamente; redução dos investi
mentos de cunho social; transferência de renda do setor 
agrópecuário para o setor urbano; política de salários 
baixos e arrocho salarial; repressão aos movimentos po
pulares: emissões--de papel-moeda e crescentes emprésti
mos junto aos bancos internacionais. 

Dentre as principais razões -internas para o endivida
mento acelerado estão as chamadas ·~obras faraónicas". 
Os tecnocratas optaram pelo crescimento acelerado a 
qualquer preço, como ficou c_onhecida posteriormente a 
"teoria do bolo": primeiro fazer o bolo crescer e só de
pois pensar em reparti-lo._ Acontece, Srs. Senadores, que 
o b.olo._ c:res_ç_eu t_antQ que acabou explodindo, não 
sobrando sequer as migalhas para os 40 milhões de brasi
leiros que continu!lm à margem das riquezas produzidas. 

Ninguém discorda da necessidade de realizar projetas 
ctiteriosos_ para o avanço firme e equilibrado do proces
so de desenvolvimento. O que se questiona e também se 
condena é a megalomania mirabolante que tomou conta 
da cúpula do poder, à inteira revelia da Nação. Com o 
dinheiro que não se tinha, e era buscado no exterior, 
passaram-se a construir obras grandiosas de que o país 
não precisava com a urgência que oficialmente se propa
lava. 

Um estudo realizado pelo I BASE relaciona 33 desses 
grandes programas de investimentos, hoje em compasso 
de espera por falta de recursos internos e créditos exter
nos. A transamazônica foi devorada pela Floresta, a Fer
rovia do Aço continua parada, o Programa Nuclear en-
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frenta cortes no seu orçamento, etc. Esses investimentos, 
em conjunto, representam 230 bilhões de dólares que, no 
momento em que são interrompidos, significam des
perdícios de bilhões de dólares, cujos prejuízos recaem 
sobre a sociedade~ 

Enquanto sobravam recursos para os ''grandes proje
tas", de necessidade ao menos_ duvidosa, muitos planos 
bem mais modestos e menos dispendiosos, de cunho so
cial, deixavam de ser implementados sob a alegação de 
"falta de recursos". Assim forites insuspeitas ligadas ao 
próprio Governo, na época, afirmaram que, com apenas 
10% do dinheiro gasto em ltaipu, seria possível ter resol
vido definitivamente o problema crônico da seca no 
Nordeste. 

Desta forma, impulsionado por políticas extravagan
tes, o Brasil foi navegando docilmente, em direção ao 
"Fundo". Se nossas autoridades_tivessem tido a neces
sária humildade, se tivessem respeitado o povo, se tives
sem executado políticas menos mirabolantes, se tivessem 
adotado políticas de fixaçãa das populações à terra, de 
geração de empregos permanentes e de distribuição da 
renda, certamente não estaríamos tão dependentes e a 
realidade presente não seria tão cruel. 

Winston Churchill, Primeiro-Ministro -da Inglaterra 
durante a Segunda Guerra Mundial, ao elogiar o eficien
te desempenho dos pilotos da Real Força Aérea Britâni
ca, -disse; "Nunca tantos deveram tanto a tão poucos." 
Talvez nós brasileiros, hoje, ao referirmos ao pequeno 
grupo que monopolizou o poder durante esses últimos 
21 anos, com tristeza e certa:-reVolta,-estejamos sendo 
forçados a parodiar às avessas o ilustre estadista e dizer: 
.. Nunca tantos foram enganados tanto durante tanto 
tempo por tão poucos." 

Além disso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o País não 
se endivídaria dessa maneira, se não fosse em beneficto__:
de alguém. A incapacidade de nossos dirigentes pode e
xistir na implementação de certas políticas, mas não po
demos supor que todos os dirigentes dos países capitalis
tas dependentes s_ejam incapazes, sobretudo se notarmos 
que as políticas que os -COnduziram ao endividamento e
xacerbado foram recomendadas pelos mais competentes 
órgãos governamentais e -multigovernamentais, como o 
EXIMBANK, o BIRD, o FMI, o BID, etc. Nem pode
mos crer que são incompetentes os economistas dos prín-=
cipais bancos norte-americanos, europeus e japoneses 
que chegaram inclusive a pressionar no sentido desse en
dividamento do Terceíro- Mundo. 

No dia 16-9-85, o Jornal do Brasil publicou uma ma
téria chamando a atenção para o fato de_o Ministro Dil
son Funaro ter defendido um acordo de 16 anos com os 
bancos para o pagamento da dívida. Quanto é qu-e va
mos entender que o nosso endividamento é, na sua maior 
parte, conseqüência: de um rolamento indefinido da dívi
da anterior? De fato,_ hã_ muito tempo não recebemos 
mais nenhum financiamento real, mas somente fazemos 
operações contâbeis, pelas quais conseguimos novos em
préstimos, cada vez mais caros, para pagar os anteriores. 
Para obtermos tais operações, Srs. Sen-adores, não ~ ne
cessário competência~ e Sini c6i:Jcessões concretas e de
pendência crescente ao sistema financeiro internacional 

Se alguém duvida de que estamos simplesmente ali
mentando os banqueiros internacionais, sugerimos a lei
tura do artigo da revista Fortune, conceituado órgão nos 
EUA, in-titulado .. A guerra entre os banqueiros (norte
americanos) do Brasil" (julho 82, pâginas 50 a 55). Nesse 
artigo, podemos ver como o CitibanK, o maior credor 
do Brasil, nos emprestou 4,5 bilhões de dólares de corpo
rações americanas e 1,5 bilhão de recursos conseguidos 
no Brasil, obtendo como resultado o que Fortune chama 
.. as suas operações, de longe mais lucrativas". Trot:ado 
em miúdos: 287 milhões de dólares em rendas em 82, ou 
22% do total dos lucros do banco. 

Os Srs. Senadores podem ilustrar-se ainda mais se le
rem a revista Busines Week de 22 de agosto. Ficarão sa
bendo, então, que o "Ch_ase Manhattan Bank" embol
sou 25 milhões de dólares apenas com algumas de suas 
transações em cruzeiros no País. 

Q rolamento .da dívida, nos atuais moldes exigidos 
pelo FMI, é um grande negócio para os grandes bancos 
internacionais, e não_ um resultado do nosso poder de ne
gociação. E necessârio, entretanto, esclarecer algo mais: 
cada novo empréstimo implica o pagamento de cornis-

sões vultosas a intermediários. Ninguém chamou a a~ 
tenção da opinião pública para isso! Fica claro, assim, 
que não se trata de incompetência, mas sim de interesses 
económicos concretos. O brasileiro sofre com o endivi
dament~~-~as tem gente que se enríquece com ele. Esta é 
a realidade? 

O esforço interno pela manutenção da soberania nacional 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
Diante de um quadro cada vez mais crítico de endivi

Qamen!o externo, os go_yernqs militares nada fizeram 
para mu,dar o modelo econômico elitista e dependente. 
- Tudo, porém, tem um limite. Com as crescente dificttl

dades, o Governo "queimou" as reservas cambiais con
versíveis de 3.513 bilhões de dólares mais 840 milhões de 
dólares de ouro, bem como passou a lançar mão de em
préstimos a curto prazo, para atender, em dia, a seus 
compromissos, junto aos credores internacionais, a par
tír de setembro de 1982. Este foi exatamente o problema 
que levou o México ao estrangulamento. Os emprésti
mos de curto prazo são aqueles contraídos para serem 
pagos no máximo dentro de um ano- muitas vezes den
tro de 30, 90 ou 180 dias. Assim, a dívida de curto prazo 
do Brasil. que era de 1,6 bilhão de dólares em dezembro 
de t979, chego_u ao final de 1982, a-13,5 bilhões, segundo 
fontes do Ministério da Fazenda. O País chegou, assim, 
ao limite do seu estrangulamento financeiro. 

A situação ficoU ainda mais difícil, pois o elevado grau 
de dependência financeira nos obiigãVa a- obter, no exte
.rior.~!Jlpréstimos de 1,5 bilhão de dólares por mês, em 
média. Nas últimas três semanas de setembro de 1982, 
não conseguimos nada. Os banqueiros exigiam a apre
sentação prévia de um plano de austeridade. Depois, em 
outubro, com a apresentação de um esboço do_ plano de 
au_steridade, conseguimos levantar empréstimos externos 
de cerca de I bilhão de dólares~ A divulgação da segunda 
parte do plano de austerídade - mais precisamente, o 
pedido de socorro ao FMI, por motivos óbvios - foi 
deixada para depois das eleições, em 26 de novembro de 
1982, _em Genebra. Portanto, desde setembro de 82 o 
Governo brasileiro sabia que ia recorrer ao FMI, embo
ra continuasse .a negar o fato. 

Desta forma, chegamos ao FMI: com nossas reservas 
não conversíveis a menos de 4 bilhões de dólares; urna 
inflação de 99,7% em 1982; com uma queda de 13,39% 
nas nossas exportações no mesmo período: uma dívida 
pública federal calculada em 8 trilhões de cruzeiros no 
mesmo ano, além de um débito social incalculável. Não 
nos restavam outras alternativas senão nos sujeitarmos 
aos padrões ortodoxos exigidos pelo FMI. Em síntese, o 
FMI concederia dinheíro relativamente barato (pouco 
mais de 6% de juros ao ano), em troca de alienação de. 
nossas decisões económicas. 

Como sabemos, Sr. Presidente, a receita do FMI, com 
vistas ao "saneamento econômica", com redução, sobre
tudo, da produção industrial e da atividade comercial. 
Acontece que para um país cõmo o Brasil, precisando 
criar 1,5 bilhão de empregos novos por ano, urna política 
recessiva contraria os interesses nacioriais. 

Assim Srs. Senadores, com o FMI aplicando em um 
país magro regime para emagrecer país gordo, o governo 

QUADRO III 

anteríóT"assín-oU 7 ca-rtas de intenções com es_te organis
mo internacíonal, nas quais as autoridades económicas 
se comprometiam com metas notoriamente insilstentâ
veis, coino. por exemplo, baixar a inflação de quase 
100% em 1982 para 55% em 83. O efeito foi, então, des
gastar, a cada turno de negociações, a credibilidade dos 
que assumiam tais compromissos, pois a prática exigia 
constantes retificações, enquanto novas promessas ina
tingíveis eram redigidas. 

Nada pior para uma negociação adulta da divida ex
terna do que a ausência de credibilidade de dos represen
tantes brasileiroS junto ao FMI. Assim, qualquer tentati
va de não fugír- à seriedade da questão caía por terra, 
quando se arriscava burlar, a curto prazo, uma vigilância 
que. por isso mesmo, só poderia to'rna-se mais intensa. O 
FMI. conseqilentemente, fez, através de pressões cada 
vez maiores. da administração da debt crisis um instru
mento de intervenção na vida interna dos endividados, 
bisbilhotando nossas contas, delimitando planos, procu
rando direcionar o perfil da nossa economia e impondo 
um sacrifício ainda maior à sociedade brasileira. 

Entre os brasileiros, os trabalhadores assalariados são 
quase sempre as principais vítimas das políticas recessio
nistas impostas pelo FMI. O Brasil, por sinal,é um dos 
países de renda mais mal distribuída no mundo e, tam
bém, onde, a mão-de-obra recebe os salários mais bai
xos. Senão vejamos, Srs. Senadores, o nosso salário 
mínimo é muito mínimo, o trabalhador brasileiro perdeu 
52,5% do seu poder aquisitivo, no período de 1957 a 
1980, e 64-.4% da população economicamente ativa do 
País ganham atê dois salários mínimos, conforme o cen
so do IBGE de _1980 . 

Para se ter uma idéia mais concreta da perda salarial 
sofrida pelos assalariados, vamos ex.empUficar com a a
plicação do Decreto-Lei nl' 2.045 nos reajustes salariais 
de setembro de 1983, que tem por base o INPC de feve
reiro a julho do referido _ano. Segundo o DIEESE (De
partamento lntersindical de Estatfstica e Estudos Sócio
Econômicos), o custo de vida, de fevereiro a julho de 83, 
subiu 71,7%, enquanto o INPC expurgado foi de apenas 
58,1% e os reajustes salariais decretados pelo Governo 
(80% do INPC expurgado) foram de 46,48%. A perda sa
larial foi então de 25,22%, o que significa a redução de 
mais de um quarto do poder aquisitivo dos trabalhado
res em relação ao que ganhavam há um semestre atrás. A 
perda global dos assalariados do País situou-se um pou
co acima de 412 bilhões de cruzeiros por mês. 

Se persistisse o D-L nl' 2.045, a partir do seguinte rea
juste semestral, em março de 1984, esta perda cresceria 
para 1,3 trilhão de cruzeiros por mês. Em um ano, a per
da_ salarial equhra_le_ria a 16 bilhões de dólares, ou seja, 
quase 16%-da dívidã eXterna brasileira no final de 1983 .. _ 

Somente em 1983, a legislação salarial foi alterada 5 -
vezes, através de de_cretos-leis. Tantas mudanças ocorri
das revelaram a confusão reinante na cúPula do governo 
Figueiredo, bem corno as tentativas frustradas de conci
liar iritábsseS SOciãis com as imposições dCIFMl. De a
cordq _com o _quadro que apresento, podemos observar a 
incidência dos reajustes salariais semestrais em relação 
ao lNPC. 

- .INCIOE.NCIA DOS REAJUSTES SALARIAIS SEMESTRAIS --1979/193) 
(Pereen1111~m dG [ndie~ Nac:ional de Preços aG Consumidor - lNPC) 

Lei 6.1156 I Dee.·f,c! Dee.·!..ei 
2.0f2 2.024 

nov./79 de..:./110 (ev./Bl 

AI~ 3 s11lirlos 
mfnimo$ 110 110 IÔO- 100 " 100 100 
De 3 a 7 snlirios 80 
mínimos 100 100 " 100 80 De 95 ~as (95aSS) 
De 7 a 11l s~Urios 60 
mínimos 100 100 80 80- 80 De M~77 (85 a .80) 
De 10 al5 &nl!rios 60 
minimos 80 80 80 80 80 De 75a68 (78a73) 
De- 15 11 20 n1:5.rios 
mfnlmos 80 • SÓ-

50 
50 50 50 D_e66a5S (71•67) .. 

Mnis de 20 salários 
minimos SO Ncgoci~çiio Negociao;:llo Ncgoeiayiio Negociaç!iQ De 56~30 Negocia_yão 

.: ~~!~:~~n~~~~~~~~~tr~a~!!~n~~~~;e:o~r~~~do feto_ de que os t1:ajuslc1 salnrinis ,11M rcspectiv~s. faius obc· 
deeem ao sistema em ''enenln", sistema este t~mbém _eontcmplado nas demais le1~ e d~crctos·le1s, ~xccto o 
2.045 e o 2.064. os mais dr:istieos de todos. 
Fonte: ProL Décio Munhoz- Entrevista concedida a Cêli~ Scherdicn. 
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O Decreto-lei nl' 2.045, por eXemplo, cujo período de 
vigência se estendeu de agosto a_ outu.b_ro de 1983, afingTU 
de modo __ brutal os trabalhadores que-ganhavam até três 
salários mínimos: ao estabelecer reajuSteS30% inferiores 
aos que vigoraram atê janelió~ do m~mo ano, Fixav-a os 
reajustes semestrais em apen"as]O% do INPC expurgado, 
para todas as faixas salariais até 20- salários mínim_o_s_._ Na 
época, o Governo pressionado pelo FMI e pelos ban
queiros internacionais. jogou t'oda Sua forca pará cõnse
guir a aprovação, mas felizmente o Decreto f9i rejeitãdo 
no dia 19-10-83 n6Cpngresso, por Via-dos partidos de o
posição. 

Na mesma noite, o Gover.no ã_nlmciou um noyo ___ _ 
Decreto-lei, o n"' 2.064, que publicado no Diário Ofi<:lal.., 
no dia seguinte, entrou ímediatamente em vigor. 

O Decreto-lei n"' 2.064 era mais amplo do que os ante
riores e extrema.mente_drástico para as classes médias, a
lêm de atingir também os aposentados. Previa ainda au
mentos no Imposto de Renda e no Imposto de Circu
lação de Mercadorias, agravando o ónus das empresas. 
Estabeleceu reajustes diferenCiados em 31 faixas sala
riais, com achatamento progreSSivo à medida que au
mentaram os salários, ficava, p-órém, evidente a preocu
pação de manter a média das folhas de pagamento das 
empresas em 80% do INPC. 

EU me lembro de que antes, a aprovaçãO dO 2.04Seta 
a .. única -saída", segundo o ex-MínistrO-Delfin Netto. 
Depois a "única saída" era o 2.064 e, em seguida, o 
2.0ô5. O Presidente Figueiredo pedia "juízo'' ao Con
gresso Nacional. _ _{) _Djretor_da CACEX_Q~ época afirfll:a
va que o Brasil "pára" se não se submeter às exigências 
dos banqueiros iflternacíonais e do FMI. Co.m os votos 
do PDS e do PTB, que fecharam a questão, o DecretQ-lei 
n~ 2.065, apesar de seus malefícios, foi _aprovado para a 
satisfação de nossos credores {<Xtemos, ~ 

Desta forma, os salários sofrera,m um achatamento 
substancial: O Decreto-lei n"' 2.045 reduzia, em um ano 
de aplicação, a renda salarial do Pais em 25%; o Decreto
lei nl' 2.064 a reduzia em 25,5%. E o Decreto-lei n11 2.065 
ã reduzia em 21%. 

Por outro fado, a perda ocorre em todas as faixas sala
riais. variando apenas em grau. Segundo cálculos do 
proressor Dércio Munhoz da Universidade de Brasfiia, a 
perda salarial, em um ano, de acordo com o DL 2.065, é 
a seguinte: até três salários mínimos; 12%; até cinco sa
lái'ios mínimos, 17%; dez salários, 25%; vinte salários, 
33%: vinte e cinco Salários, 35%; trinta salários, J6%;-e 
quarenta e cincQ salários, 40%. 

E preciso lembrar ainda, Srs. Senadores, que o INPC 
não acompanhava o custo de vida reaL Por exemplo, 
num periodo de doze meses, encerrado em outubro de 
1983, para uma inflação oficial de 197,2%, o INPC al
cançou apenas 163,5% no mes_mo período. Há, portanto, 
uma diferença de 3_3_,7%, segUndo divulga o DIEESE. 

Procedendo assim, o Governo Figueiredo, na tentati
va de resolver o problema das contas externas, adotou, 
como .. única alternativa", o caminho da recessão, do a
viltamento aos salários, da dimínuiÇão dOs subsídios ao 
produtor e ao consumidor, da política de minidesvalori
zação cambial, desestruturando a economia nacionaL 

O débito socia.l que arcamos é muito grande. Por trás 
desse quadro de arrocho salarial, existe toda uma socie
dade depuuperada, esquálida, que não pode mais _ser sa~-
crificada. 

Os dados do economista Joelmir Betíng em seu livro 
"Os juros. subversivos" são alarmantes e nos faz_em crer 
mesmo na possibilidade de transformação do País em 
um novo Vietnan não declarado. 

Senão vejamos Srs, Senad.ores, na esteira do desem~ 
prego e du diminuição da renda, surgem em todo o mun
do 180 milhões de crianças abandonadas, órfãs de pais 
vivos, e um morticínio de 15 milhões de crianças por 
ano, ou seja, 42 mil inocentes Por -dia. 

No Terceiro Mundo, as crianças estão perdendo a 
fumília; a escola, a saúde e a vida. Nos úftimos lO anos, a 
es(atura média vem declinando- nanfsmo associado à 
desnutrfçào. As eridemias estão crescendo, como o sa
rampo, que mata mais de 4,5 milhões de crianças por 
uno no mundo, de acordo com um estudo da UNICEF. 

No Brmiil, os exames de seleção do .serviçQ militar 
obrigatório atestam que quase a me(ade da população 
masculinu de 18 anos padece de -defici-ência física e men-

tal. No ano de 1983, fóra"m reÇtiJtados 770 mil jovçns, 
de!:itt!S, __ c;ercu de 360 mi! foram_ !?onsidera~dos inaptos pc
los médkos,-sendo q-Ue dos -4 tõ mil aprovados apenas 

J 14 _mil fora_n:t ÍllSÇl_r:porad?S. 0~ d~dOS são aterr~dores: 
47% do:) Convoc<tdos_ ~ !e_provados nos exames médicos 
paaecCfu ae Subn-utrição,- nanísmo, deficiências den
túrias, visuais, auditivas, verminose e alterações congêni
tas dÕS"~ITiembrOSlnreffOieS e da CõlU:na. Por extrapo~ 
laçã<.?·- teríumos47_% da ,população brasileira, com menos 
de 19- anãs, desqualifí~'-!9a f]_s~a ou mentalmente. 
~NO"Norde.Ste~'segundo Jcielfuil' Beting cita, numa taxa 

dc.r:nortalida,de infa_ntil de I 98 por mil, 96 óbitos_ são Pro~ 
~o-ctrdos--peJa forrie!- Dos 30,5 inilhõeS de assalariados, 
calculados em março deste ano, 17,3 milhões tem cartei
m-assinuda, enquanto 13,2 milhões batem o ponto para 
controle interno, mas não têm registro em dia. Calcula~ 
se que há 4,5 milhõe_s de crianças, menores de 14 anos, 
trabalhundo sem remuneração e 5,2 milhões de desem-
pregados permanentes, fora Os não-empregados flutuan
teS e os subenipregados. E as disparidades sociais são 
cu da vez mais gritantes, de acordo com pesquisa realiza
da peb Target em 1.023 cidades brasileiras, demonstrou
se 4uc, hoje, a classe A, onde a família possui renda men
sal acima de 35 Salários mínimos, compõe-se apenas de 
8% da população brasileira, mas responde por 62% do 

·oonsUmQJwciOl!:r:ü_::_d_gs_Qens produzidQA. 
Esta __ é, Sr._PresiQente, a_ dura r~atidade b~asilei_rp.. E, 

ht)je,_r:n~is cl_~,que. nUnCa~.~ ~preciso reverter ~se cjuadro 
lnCcnarttrio:· Coin'o ãfirni.ou o Presidente Sarney na ONU. 
O -ar·asiJ não e um risco econômico dado_ao·seu en.orme 
Potendi:li, maS ç;oae·s·e tran-srormar-nu'm "riSco POlitico, 
citsif'ilãlJtrute de incOrporar esrã ·massa de mais de 40 
milhões de brasileiros deserdados. 

Es;es 105 bilh_õéS_.dê dÓlareS de noss·a-·d"íVida externa 
podem ser decuplicados _em ônu~ a_manhã na tentativa.de 
conter outro Vietnã, na AmériCa Latina. Não estamo~ 
~nge ~esta rea.líQi!d_~, 

Não podemos negar, também, o enorme esforço reali
zado nesses _últjmos quatro anos no sentido de honrar 
noss~s_ compromissos externos. Mesnio a duras penas, 
consegf!imos· reverte~ _ __Q_q_s_itjvamen_te nossas reservas 
cambiuis com um saldo de 8 bilhões de dólares no arlo 
pnssado e mais de 9 bilhões de dólares até o final deste 
ano. Do total de 952 milhões ·de dólares, de conversões 
de janeiro de 1984 a fevefeírõ de 1985, o Brasil conseguiu 
reduzir a sua divida externa em 929 milhões de dólares e 
até-evitou a- remessa de 19,5 milhões de dólares para o 
pagamento de juros e 4,2 milhões de dólares a titulo de 
assistência técnica, cónfórffie declarou o Diretor da Área 
Externa- do Banco Centrai, Carlos Eduardo de I="reitas. 

Para este ano, a estimativa de conversões ê de 675 mi~ 
lh?es de dólares, c.oncluL~. Diretor. Hoje temos tam
bém um siifdo--positívo-de 12 a 13 bilhões de dólares na 
balança comercial. Claro que às custas da redução de 
no'sSas importações e dO ãuniéntO de riosSas exportações, 
de.<>afiundo _ _as barreiras protecionistas dos países indus
trhtlizudos. De ucordo com a CACEX, reduzimos nossas 
importuções em 1982, de 12,18% em relação a 1981, pas~ 
sande de 22.091 milhões de dólares em 1981 para 19.400 
milhões em 1982. 

Em 1983, conse,guimos reduzir -em 1,9 bilhão de dóla
res nossas importações, graças principalmente à queda 
da compra de petróleo do exterior. Para que isto rosse 
possível, investimos na prospecção de petróleo nacional 
e na ·descoberta de novas fontes de energia como o ál
cool. Pe a_cordQ c_om Jaime_Rotstein do Pro~ále:ool, che
gamos a produzir, em 1984, 52 milhões de barris, isto ê, 
140.000 b:urisjdia de álcoo_Lço_mbus_tivc;.l. Isto nos custa 
aplicações inreriores a 5 bilhões de dólares, ou seja, gas
tos menores d_o que os absovidos com pesquisa, pras~ 
pecçào ou importação de petróleo. Já em 1983, dos 
630.612 novos veícuLos produzidos 87,6% eram a álcool, 
Com~j>odemOs ver n_o·quadro ~:~baixo. 

QUADRO J.V 
VEfCULOS NOVOS NO ANO DE 1983 

Categoria Total 

Automóvel 630.612 
Comercial Leve 57.375 
Comercínl Pesado ·H.I48 

o to 729.13:> 

-- EONTE: ANFAVEA 

--- Estam.os utilizando gás natural em sistemas de trans~ 
portes coletivos urbanos, além de haver novos projetos 
p;rr:i o ·gás; já que possuímos as maiOres reservas do 
mundo, e de.estarmos pesquisando a utilização raciomi.l 
da bio-massa para a produção·agrícola. Tudo isto, Srs. 
Senadores, num esforço nacional para reduzir nossa de
pendência externa, já que não se pode ex:ígír mais saCrifi
co da sociedade brasileira. 

Este ano, de acordo com dados do IBG E, os principais 
indicadores da economia estão--se corilPOrtando acima 
das expectativas. A produção industrial, no período de 
j:weiro ã-julho, cresceU 6,9% e as vendas do comércio, 
12,4% conrorme o Minfstéríõ -da Indústria e Comércio. 

Igualmente, a produção agrfcola, segundo o IBGE, au
mentou 12,1% em 1985. O salário médio nominal cresceu 
em lermos anuais, até julho, _233%, o que denota um 
aquecimento _da. _demanda. Mesmo com a inflação de 
agosto __ atingindo 14%, a maior da história, a inflação 
<~cumuluda nos últimos 12 meses continua eStabilizada 
'no patamar de230%,Sendo que os demais ir1dicadores
fndices INPC, ORTN, etc. caminham próximos. 

Entretunto, as exportações brasileiras tiveram uma 
queda de !0,2%, deTaneiro a agosto, coriúelação ao ano 
ant_er_lor, -~n_qua_nto as importaÇões subiram em 5,6% ilo 
mesm-o 'pel'fodo. Que _a verdade seja dita: m~mo com to~ 

~ dos o~ pergr.lços e obspcul_os impostos, temos honrãdo 
nossos compromissos externos, e chegou a hora de to
marmos a iniciativa no plano internacional, para que a 
ccooomia brasileira possa continuar- apresentando índi~ 
ccs positivos e consiga suaviZar sérios desajustes inter
no::>, -como; por exemplo, a dívida pública calcUlada em 
lO!:! ú-ilfzões -de cruzeiros. . - . - --

Álcool Diesel/ Frota 
(%) Gasolina(%) (%) 

:~:: --
12,4 86.5 
51,4 7,7 

50 95 o ;.6 
79,9 20.1 tOO 

Pela- viS:- do conSenso 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, nesta semana, está sen
do realizada a 40~ Reunião Anual Conjunta dos direto~ 
res do_F_MJ,_do Banco Internacional de RecQilstrução e 
Desenvolvimento (Banco Mundial), em Seul, Corêia do 
Sul. 

A ueleg.tçi:io brasileira, que é chef1ada pelo Ministro 
Dilson Funaro e composta por mais 7 autoridades eco
nômicas, entre elas Fernão Bracher, presidente do Banco 
Central, e Alexandre Kafka, Diretor Executivo do FMI, 
tem a _incumbência de apresentar propostas alternativas 
para renegociação de noSsa dívida externa 

Estu assemblê.ia conjunta, do-FMLcom o Banco Mun
dial não será apenas uma reunião anual de praxe, mas, 
sim, terá o cãrãter de -rep-ensar o sistema financeiro inter
nacional, bastante abalado com a inadimplência de 
vá fiOs paíSeS-do TerceirO Mundo. O quadro hoje não es~ 
tá lão dráStiCo cOmei em 1982, quando o México pediu 
moratória e o Brasil iniciou os cantatas reservados com 
o FMI, porém, se medidas concretas não forem acerta
das nesta reUnião de Seul, a situação pode reverter e fa
zer ruir o .. castelo de baralho" que forma a estrutura do 
sistema linanceiro internacional 

Na opinião dos e"Special!s-t~s internacionais, grande 
parte da solu~ào do sistema do problema depende do 
_comportamento do Brasil e do México e da compreensão 
dos credores- internacionais, face à delicada sjtuação em 
que se encontram. 

Hoje o ''estouro" de alguns países endividados pode~ 
_ria provocar o colapso completo de todo o sistema finan
ceiro mundial e conSeqUentemente a falência de vários 

-grandes bancos. Para se rer·uma idéia da situação, Srs. 
Senadores, basfa lembrar que só a três países- Brasil, 
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toriza-a·Prefeitura Municipal de Piracicaba. Estado de 
São Paulo, a contratar operação de crédito no valor de 
CrS 10.720.200.000 (dez bilhões, setecentos e vinte mi
lhões c duzentos mil cruzeiros). 

4 

Discussão, em turno único,_d~ redação final (oferecida 
pela Comissão de Redação .em _seu Parecer n~> 824. de 
1985), do Projeto de Resolução n'i' 103, de 1985, que au
toriza a Prefeitura Municipal de Lages, Estado de Santa 
Catarina, a contratar operação_ de crédito no valor de 
Cr$ 116.937.338 (cento e dezesscis milhões, novecentos e 
trinta e sete mil, trezentos e trinta e oito cruzeiros). 

5 

Discussão, em turno único, da redução final (oferecida 
pela Comissão de Redução em"scu o Parecer n~' 825, de 
1985), do Projeto_de Resolução n9 104, de 1985, que au
toriza a Prefeitura Municipal de Araras Estado de São-
Paulo, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
7.952.&02,000 (sete bilhões, noveCentos e- cinqUenta e 
dois milhões, oitocentos e dois mil cruzeiros): 

6 

Discussão, em turno único, da redução final (oferecida 
pela Comissão de Redação em sçu P<)rec_ef nS~ _826, de 
1985), do Projeto de Resolução n9 106, -de 1985, que au
toriza a Prefeitura Municipal de Arenâpolis, Estado de 
Mato Grosso. a contratar ope-ração de_crédito no valor 
de Cr$ 897.577,690 (oitócentos e nóvei11a: e· sete milhões, 
qUinhentos e setenta e sete mil, seiscentos e noventa cru
zeiros). 

7 

Discussão, em turno único, dó PrOjetO âe Resolução 
n9 115, de 198"5 (apresentado pela Comissão de Econo
mia como conclusão de seuo Parecer n9 800, de 1985), 
que autoriza a Prefeitura Municipal de Uberaba (MG)_a 
elevar em Cr$ 100,988.400 (cem milhões, novecentos e 
oitenta e oito mil e quatrocentos cruzeiros) o montante 
de sua dívida _consolidada, tendo 

PARECERES, sob n9s_801 e 802, de 1985, das Comis
sões: 

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

-de Municípios, favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira)- Estã 
encerrada a sessão. 

( Le~·anta-se a sessão às 19 horas e 5 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
VIRG!LIO TÁVORA NA SESSÃO DE 8-10-85 E 
QUE. ENTREGUE.~ REVISÃO DO ORADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (PDS- CE. Pronuncia 
o seguinte discurso.) -Sr. rresiõente, Srs, Senadores: 

Antes de mais nada vamos nos congratular com aque
les representantes da Aliança Democrática que ainda 
permanecem em plenário: os defensores da política 
econômica-financeira do Governo atua1 nesta Casa, seus 
correligionários embora suficientemente avisados e apra
zados para aqui virem discuiit-0 ãssunto, pareCe que so
frem de amnésia. Amnésia, doença que também sói Ser 
muito coinuln hoje em todos aqueles que tomaram res
ponsabilidade da direção do País recentemente, quando 
atitudes assumem bem diferenteS daquelas proclamadas, 
seja em praça pública, seja da tribuna desta Casa, seja 
em conferências. 

Vamos examinar, conforme dissemos, nesta hora de 
que dispomos, não vamos exceder n_em meio minU.fo, Sr. 
Presidente, o Orçamento para 1986 e chamar a atenção 
desta Casa, com toda frieza dos números Que o retratam. 
Não emitiremos conceitos opinativos, nem discutiremos 
teorias econômicas que pcidem ser contraditadas; vamos, 
sim, apoiar, aplaudir aquilo que de bom se contém nessa 
Mensagem e, ao mesmo tempo, chamar a atenção de to
dos os Srs. Senadores da responsabilidade que cabe a 
este Congresso quando lhe é enviada uma Proposta 
Orçamentária da forma que esta vem; e ao mesmo tempo 
proclama o Executivo, pelos seus mais abalizados porta
vozes, pelos seus Ministros da área econômiCa, que cabe
rá ao Parlamento decidir como cobrir o déficit que se 

aprcscnt~J que, como todos os Srs. sabl!m, é da ordem de 
grundeza de 211 trilhões de cruzeiros. 

Srs. Senadores, pela Primeira vez, tentativa honesta
reconhecemos- procurou-se unificar o Orçamento Fis-
cal e o Orçamento Monetário. Não foi completada~ rea
lização daquilo que havia sido levado como esperança na 
pregação da Aliança Democrática, justamente a unifi
caÇão do,s três orçamentos. Ainda .está de fora a_quele 
considerado o ma(s opulento em recursos, que é o Orça
mento dus Estatais, mas reconhecemos, e isto há de se fa
zer coro, est<J.IlJ_Q_~ resumindo esta primeira parte, com to
dos aqueles que baten~m palmas, de que já foi um grande 
p:tsso--a=-rrenlc-:- ----- -

Coniecemos por afirmar o que a unificação permitiu e 
aq-üilo que ela está escondendo. 

A unificaÇiío busca ós seguintes objetivos principais: 
!<.>l Tornar transparentes_ os gastos do Governo Fede

t'Jl; eXpliciTa-ndo os subsídios diretos e indiretos. A últi
ma páffc -s-im, -á primeira-ainda não. Vão ver que a trans
parência de gastos está para ser atingida; estamos na 
zorw da penumbm. 

2_Q) Po_ssibilitar uma visão dos gastos públicos, mais 
próximOsda realidade, de modo a auXllíar o Poder 
Público e o Congresso Nacional na definição do .déficit 
fiscul. 

Realmente, isto daí é tentado neste o~:ça:mento. Mas V. 
EX•s viio ver, quando da fixação desse déficit fiscal, as di
fi-Culdades, qUe só-ffiesmo- e aQui a modéstia é jogada 
de lado-, uma pessoa que gosta de números, sua profis
são-é engenh:.uia, podia, em se debruçando sobre esse ca
lhamaço, ver realmente a magnitude desses déficits em 
referência aos do corrente ano. -

3<.>) Estabelecer limites orçamentários púa todas as 
despesas do Governo, menos as das estataís, está claro, 
elimin:.Jndo-se as contas em aberto. Um passo avantaja
do .. Mas ~tubelecer liro.i_t\! orçamentário para tOdas as 
despesas do Governo, nós não vemos ainda retratado. 

O délicit fiscal, confessado, do orçamento fiscal (não é 
o déficit do orçamento consolidado) é de 16 trilhões de 
cruzeiros que, somados aos 195 trilhões do déficit do 
orçamento monetário, chega àquela cifra que afirmamos 
aos __ s~nhores: 21 !__tril_hões d_e cruzeiros. 

Só parã que teriham Um<~ pequena idéia- e vamos re
petir isso várias vezes na nossa exposição- 211 trilhões 
de çruz_eiros é, aproximadamente, um terço da despesa 
total desse orçamento unificado e a metade da receita do 

.mesmo. Gostaríamos que isso ficasse bem lembrado. 
Este déficit deverá ser coberto por operações de crédi

to assim distribuídos- quem estâ dizendo isso não é o 
orador ê a Mensagem de Sua Excelência o Senhor Presi
dente da República- 195 trilhões de cruzeiros de ope
raç_ões intern<~_~ _e _operações de crédito externas no valor 
de 15,7 trilhões de cruzeiros. 

O déficit fiscal necessita de 0,3 trilhões de cr.êdito in
terno- 300 bilhões para nós já está muito j:louco,jã"es
tamos lidando com trilhões e chegando aos quatrilhões 
-=..e 1'5,7 Tfilhões de créditos externos. 
- Cnlaó--;-pfiffieiro Ponto a assinalar: O" Governo que 
afirmava que não ia precisar de créditos externos, o Go
venro que tanto exorcizou esse-sistema esse meio de 
cobrir déficit, interno, faz apelo para essa parcela de cré
dito externo a fim de çobrir o seu défiCit. 

Agora~o-goSiilr-íãirtOs -Je nos deter mOmento nestes 
195,3 trilhões de cruzeiros de empréstimos internos. 
Como podemos obter isto? Com colocação de papéis. 
Foi-nos acenado: há um déficit, e a meia verdade é pior 
do q uc a verdade há um déficit d_e 211 trilhões de cruzei
ros__que é afirmado- nós precisamos combater com o 
aumento de impostos, com cortes, de despesas, com 
lançamento de papéis e emissão primária de moeda. b 
uma maneira clássica de se fechar SI gap. ~as ~gora é que 
os senhores vão ver que calculadas a receita e a despesa, 
pelos parflmetros não por nós escolhidos, mas por Sua 
Exr...'déncia o Senhor Presidente da República e todos os 
seus auxiliares, vamos chegar a uma conctusão que nos 
dcixu de sobreaviSo_. Estamos resumindo ao máximo: to
memos por base a apresentação do a tua[ Governo do seu 
quadro, do seu mui decantado déficit de caixa. Despesas 
de 1985 125,1 trílhões de cruzeiros- em outros docu
mentos já aparecem 125,4- e receita 137 trilhões de cru~ 
zciros. Estes dois números não são por nós arbitrados, 
são do Governo, são oficí~tis e que vão servir de _base 
p.ara cálculo dos demais. 
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Esta ao contrário das diferentes Propostas Orçamen
tárias de anos antt!riores, não tem bem discriminada a 
comp:tr<Jçtio das despesas dos diferentes itens cm relação 
aos <lnos prciéritos. De maneira que até pélra o ano de 
1985 houve_ que ser feita umu recomposição penosa dél
qudes dil"ercntes itens. Para não sermos maçantes diria
mo~, eni relação às dcspes<.ts: a despesa apresentada pelo 
O~çamento de 1985 eru de82 _tri_lhões e 390 bilhões de 

·'-cruzeiros. A Nova Repúblictt a recalculou em 125 trt
lhõcs. 

Agora, Vamos prestar atenç-Jo~atualizando estes nú
meros (82,3 trílhõcs) com uma inflação de 200% e acres
centando u inf1:..~ção esperadu pelo Governo para 1986 
(l..t.O%), Leremos 297 trílhões de dcs'pesa~'Vejam bem, os 
parttmetros dados pela proposta são: inflação de 140% 
em 1986e creSciriiCnto do ProdutO Interno Bru'to de 6%. 

Portanto, a conclusão a que vamos poder chegar 
quando aqui abrimos este documento e recebemos, pri
meiro, na Mensugem 414/85, o resumo assinado por S. 
Ex~ em que era explicado o total de despesa e receita, 
ali{ts, um resumo elucidativo. Como nós chegamos a nú
meros que, somados dão 383 trilhões de cruzeiros, mais 8 
trilhõe::. acresce_ntado de receitas outras (porque o orça
mento vem e.quilibrado, mercê dessas operações de crédi
to). nós chegamos à conclusão de que- e para isso é que 
gostaríamos de chamar u atenção de toda a Casa- já há 
embutido na Receita um aumento de imposto previsto 
pelo Poder Executivo. mas não explicitado na Mensa
gem. 

Não subemos se fomos suficientemente claros. Vamos 
repetir: inflação de 140%? Aliás, isso não é segredo para 
ninguém, pois segredo de Estado não existe, o Executivo 
nãO calculou com base em 140% e sim com a de 165%. 

Os Srs. Líderes do Governo tomem nota e vejam de
pois se o discurso- que, aliás, está ufastado até um pou
co das notus para ser o mais condensado possível- con
fere, se os números foram ou não corretos. 

Pois bem, vamos fazer a comparação da receita para 
verem se- estamos ou nãD alírmcmdo algo que é incontes
t:tvel. Partamos dos cento e tri_nta e sete trilhões, em 
l9S5, estimatiYtt da SEPLAN, portanto nada nosso. 
Gostaríamos de _c_ h amar a atenção só para esses três nú
meros:· se fazemos uma projeçito~,- inflação prevista para 
1986 de 140% e mais 6% do crescimento do PIB, dados 
oliduis, os Srs. teriam apenus 337 tdlhões de receita; mas 
se agimos com base naquela influção, não de 140%, mas 
de 165%, que é aquelu com a qual realmente foi procura
do montar a Proposta Orçamentáriu mas claro, levando 
em conta o aumento de 6% do PIB, nós tertamos, em 
1986, uma receita --::·isso é questão de aritmética, não 
pode ser discutido- de 371 trilhões de cruzeiros. Então, 

.se fosse 140%, como está afirmado aqui, a inflação a ser. 
tomada por base, também, o número básico da SE
PLAN, a receita seria 337 trilhões. (.Orno a taxa de in
t1aç::io ust1d<1 foi a de 165%, seria de 371,3 trilhões. t pre
ciso que seja explicado antes que venham nos pedir qUe 
uull).cntemos um tostão de imposto esta diferença para 
383,1 trilhõt.'S, Nún:tero um, em todo este documento, ao 
contrúrio do que afirmado, não foi calculado com esta 
int1açào; número dois, existe embutido no cálculo dare
ceita, um aumento de imposto que ~indu vai ser levado à 
consideruçüo destes senhores. Então, não venham nos 
dizer que precisam cobrir 211 trilhões em parte com im
postos, porque impostos já estão aqui dentro, e não te-
nhum a menor dúvida, par<l enfrent<lr estes 211 trilhões 
de déficit realmente aindu vai o Governo querer aumen
tar imposto. Mas, se realmente trazemos a despesa para 
os níveis que vamos daqui a pouco anunciar, não os 
níveis da nossa vontade, mas exatamente aqueles que, 
fruto de cúlculo, como aqui anunciado, tomados 140% 
de inflação. Dando-se um crédito de dúvida ao Governo, 
aceitamos mesmo as despesas calcul<1das <1 base de 165%, 
nós teremos uma economia de quase 50 trilhões de cru
zeiros, que diminuiriam muito, de um lado, esta necessi
dade de finunciamento e, de outro, esta ânsia da querer, 
a Lodo pano, aumento de impostos. Não sabemos se bem 
explicudo. Os dados, as tabdas, anexaremos ao nosso 
diseurso, para não tornar monótona a leitura dos dife
rcittes itens. Leremos do doc_umento anexo o nosso pro
nunciamento só as somas tOtuis. 

Então, passando de 391 trilhões, para chegarmos a 
de.~pcsus da ordem de 269.340 trilhões. Gostaríamos de 
ter esmiuçado estas despesas-, isso foi objeto de um re
querimento nosso à Mesu, porque poder[amos, então, 
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discutir as minúcius dos diferentes itens, teoricamente e 
ern muito fiícil obter isso, porque estava na proposta an
terior que somado aos créditos supfementares e aos cré
ditos especi<lis, os quais, somados a todos os créditos 
constantes do orçamento de t 985, dão, até o dia de hoje, 
-e vejam os senhores as dificuldades que se tem de fa
zer essas recomposições - 104 trllhões de cruzeirQs. 
Fallam-nos porém aqueles porventura abertos desta 
data até o fim do anQ. __ 

Mas, p<lr:.t não cunsar V. Ex~s., vamos resumir sinteti
zando, u proposta orçamentária enviada ao Congresso 
Nacional apresenta um aumento reat da despesa da or
dem de 45,2%, descontando-se a inflação prevista para 
1986, que;_segundo a proposta orçamentária, haveria 
que ser base de cálculo, de 140% que os senhores sabem 
perfeitamente que não foi usad<!.. E de 31,6% no caso de 
adotarmos uma inflação média de 165%, que foi a que 
eles adotaram, indicando um total descontrole dos gas~ 
tos públicos. Isto se relaciona com o orçamento ªnua! :
Lei de Meios, uma vez que não estamos aqui nos referi_n
do ao orçamento mone_tfu"io, porque não é apresentada 
estimativa desse~orçam~nto a não s:er a parte que nos re
ferimos, há oouco. 

A arrecad:.Í.çào prevista para 1985 passa, portanto, de 
82,3 trilhões de cruzeiros, para 137 trilhões de cruzeiros, 
peh1 SEPLAN. Aceita-mo-la em 1985que C5lrnparada 
com a·rcceita estimuda para 1986, em 391,1 trilhões de 
cruzeiros representa -um c~rescimento ·de 185,6%. . 

O Governo, af, realmente, quanto à parte social, deu 
aumentos consideráveis: - .. _ 

O ensino regular 54,1%, saúde 50,7%; habitaçào urba
na, 43.2%; reforma agrária, 328%; recuperação d3 malha 
rodoviúria -que é um dos itens que mais vai pes:ãf nesse 
orçamento - 92%; crescimento real de 34,4% para ciên
cia e teçnologia- tudo. is.s.o a, que me refiro é aumento 
real, nrlo estou me referindo a aumento nominal, descon
tada a inl1ação. Esses crescimenJQS, vamos reconhecer, 
não somos somente c;ríticos, vamos reconhecer o que há 
de bom no orçamento, são coerentes com as prioridades 
estabelecidas pelo Governo. 

Agora, Srs. Senadores, vejamos as. conseqUências ma
crocconômicas des.se orçamento. 

O crescimento rCal da ordem de 31,6% nas despesas, 
vamos ser claros, crescintento real, indica que não houve 
preocupação em conter o déficit público, aqui entendido 
como sendo apenas o da União, que não estamos falan
do no déficit do orçamento monetário. 

O únanciamento do déficit _via operações de crédito in~ 
ternas du ordem de Cri 195,3 triihões deveJ}lQressionaf 
a tuxa de juros, pois diminui a liquidez do mercado mo
netúrio. Estu medid>J. prejudicará os investimentOs prtva~ 
dos, contribuindo pura uma menor taxa de expansão da 
ecQnomi<l. 

O Governo diz que a iniciativa ·privada deverá ser o 
motor do crescimento econõmfco, mas as medidas apre
sentada1>- salvo entendimento que não temos- indi
cam caminho inv~rso: o Governo quer ~era alavanca do 
crescimento econômico. ~ 

Senhores, não é nosso intuitQ_C<!!1§á-19s para mostrar Q. __ 
problema que aqui foi anorado na proposta, bem dele
ve, mas que só com os dados que vamos apresentar, va
mos c hum ar a atenção dos senho.res para a gravidade da 
situação. . _ 

Fala-se que se precisa de I 6,0 trilhões de cruzeiro( 
para o orçamento fiscal ser fechada. 

Ante aquela enormidade de dados isso seda pouco. 
Mas ain_da vai .aumentar mais, já que vai ser por expan
srlo monetária mais exatamente da base monetária.:.. 

Sendo o superúvit da _balança comercial previsto em 
USS 12,5 bilhões, isto representa a tr1açãó de moeda da 
ordem d!! 250 trilhões de cruzeiros. Como o País tem en· 
cargos d.a divida extero<t em torno de US$ 13.6 bilhões 
(estimativa do BACEN), não é nossa sendo 80% deres
ponsabilidad!! do GoVerno ordem de grandeza de (US$ 
!0,9 bilhõ!!s), sabendo-se que apenas algumas empresas 
estatais têm condições de pagar as suas próprias dívidas 
(PETROBRÁS e CVRD), podemos estimar que desses 
US$ 10,9 bilhões, uns USS ~bilhões fii::ariãm sem Serre
comprados, isto é, o Governo tinha que pagar mesmo, o 
que Jeve provocar- e aí chamavámos a atenção dos se
nhores da Oposição- um crescimento adicional da base 
monct(tría de 160 Lrílhõcs de cruzeiros. Claro, 8 bilhões 
de dóhm~s multiplicados pelo preço médio do dólar o 
ano que vem, que é ordem de grandeza de 20 mil cruzei-
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ro:-.. Somadas essas duus parcelas, vejam bem, 160 tri~ 
lhQe:-., n!!e~súrio;lS pura a contrapartida em cruzeiros des~ 
ses dólares que vão ser pagos lú fora, e 15,7 trilhões de 
cmiss~lo para cobrir o déficit fiscal, teríamos 175,7 tri· 
lhik:-.. 

UtiliLundo-se o multiplicador dos meios de pagam·en
to::; - desculpe-nos agroa ralarmos um bocadinho em 
ceonomês, mas vai ser muito pouco- que foi de 1,758, 
tom<lmos o m~ de julho de 1985 que é a médiu .do ano, 
t!!r~mos um total de M' - esse total, no termo dos eco
nomiStas ê, ju::.tamente o sinónimo de Mt::io~· de Paga
mentos- scrú da ordem de 308,9 trilhões de cr~,~zeii"õs. 
Isto é, i75,7 trilhões -mulliplicados -por esse miltiplica
dor. que é I ,758, o que dá, justamente, !08~9 trilhões. 

Como o Governo prevê a captação de 195,3 trithões, 
teremos uma ex.v•m_são d.e M 1 de_223,6 trilhões e da base 
monCd"iria de 64,60 trilhões de cruzeiros. To!iJando-se 
como bl.lsc a M 1 de 1984 e a base monetária do mesmo 
periodo. respcctiv:m1ente, 24,985 trilhões de cruzeiros e. 
15.013 trilhõcs de cruzeiros e sabendo-se que o cresci
mento dos agregados monetários foi, respectivamente, 
de 23.6,9% __ ?-,.de 219,0.$ no fina1 do período de julho de 
19~4 a julho de 1985, teremos o ~esmo procedime-nto 
que o Banco Central em seus cálculos. 

Assim teríamos uma base monetária em 1985 de 
47.~91 trilhões de cruzeiros. Devemo~ terminar esse ano 
com a bm>e monetí1ria- vamos ver se acertamos no.nú
mero- 47,891 trilhões de cruzeiros. Se acertarmos de45 
trilhõ!!s a 50 trilhões <1cho que estaremos dando um gran
de luncc, porque a economia não é uma ciência tão exata 
assim, a aritmética dá 47,891 trilhões. 

.Ent·:io. em. 1985, no fim deste-ano, os meios de paga
niento serão justumente ÇrS ~_4,175 trilhões. Em 86, a 
b:l!-.C monctúria, basta multiplicar para se ter 64,66, já re
ferida hú pouco, o M 1 da tal data, que seria Cr$ 113,600 
trilht)!!..o.;. _ -

Ã base moneitlriu tot"al para 86 seria o aumentO~de_86_ 
mais aquilo que Vinha d-e 85-. Te·remo·s CrS 1 12,5 trilhões 
de cruzeiros e os Meios de Pagamento de CrS 197 tri~ 
lhU!!.s. Mu~. infelizmente, o financiamento externo não 
fica só nisso~ nos 15 trilhões de cruzeiros, Temos ainda, 
pdo 1 PND, que V. Ex•s da SitUaç~o poSSuem e qUe nós 
tivemos, vamos d_izer, sub~repticiament~, porque não nos 
foi dado;l a honra- de recebê-lo. Então, lá se prevê 4 bi
lhões de dinheiro novo, new money,tão exorcizado pela 
Nova R!!pública, mas estll li\,e que agora estamos vendo 
jú apa-rCCércin as primeiras fumacinhas cm Seul. Esses 4 
bilbôc dai-iam, a 20 mil cruzeiros o dólar, (média de 
19!HD 80 trilhú!!;; de cruZeiros. 

Aí. vumos J'azer uma concessão à Nova República: 
aqueles I 5, 7 trilbõcs admitamos estam embutidos nesses 
80, nào vumos somú-los. 

Entiio, tính<lmos uma criação de moeda deCrS 240 tri
lhõcs, e Meios de Pagamento atingindo a Cr$ 421,9 tri
lhOCs, S!! o uumento da dívida interna vai ser aumentada 
nos 195 trilhões a que nos referimos, teremos um total de 
226,6, urifn base monctúria de Cr$ 129,9 trilhões. t só di
vidir 226,6 pelo multiplicador cita..do, é c.l<.II:Q que teremos 
aba:.!! monetária de 1986. Como a de 1985, já prognosti-

-Camos em Crs 47,9 trílhões, vamos ter uma base mane· 
túria total de I 76 trilhões de cruzeiros e os meios de pa
gumentos chegundo a Cr$ 310 trilhões. 

Se nós colocarmos esses valores numa equação quanti
tativa de moeda, vamos chegar à conclusão de que o 
crescimento médio dos Meios de Pagamento, 269,2% e o. 
crescimento anual do PIB real 6%, conforme assegura o 
Governo, nos vai dar, aí sim, numa regressão, uma in
flação de 248, 2%, muitíssimo diferente dos 140% a que 
alude a mensagem. 

Senão vejamos: 
a) crescimento médio dos meios de pagamento 

(M I) 269,1% (310,814: 84,175) ~ 3,692 ~ 269,2% 
b) crescimento anual do PIB real: 6% 

I ~MI ~(I ~P)(l ~Y) 
3,691 ~ (I ~P) 1,06 (I ~P) ~ 3,691(1,06 
P ~ 3,691/1,06- I 
p ~ 248,2% -- .. 

Desta forma, a inflação esperada para 1986·não é de 
140%, como prevê a proposta orçamentária, e sim de 
248,2%. 

Vlli ~ Conclusão 
Compete a todos nós conter a expansão real do orça

mento. cortando o excesso de gastos corrente e de gastos 
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de capital, para gerar um orçamento equilibrado, sem a 
necessidade de aumentar os impostos ou de aumentar a 
dívida externa. O crescimento da dívida interna tem que 
ser controlado para não prejudicar a recuperação do se
to r privado. 

O crescimento observado em 1984 (4,5%) e o esperado 
para 1985 (5%), foi, praticamente, fruto do esforço do se
to r privado. Portanto, o crescimento do setor público 
como é proposto pelo Governo para acelerar o desenvol
vímento económico, acabará por acirrar a inflação, por 
exacerbar a estatização e comprometer o futuro do País. 

O discurso não concorda com a linha de ação propos
ta, 

Considerações principais 
1. Não apresenta tanta transparência a proposta 

orçamenfáda para 1986 quanto apregoada, jâ que ao 
cdntrário do que determina a Lci n9 4.320, não oferece ã 
evolução de despesas com relação aos anos anteriores. 

Aí, vamos dar· folga aos taquígrafos. 
2. Os parâmetros-citados na mensagem não foram os 

utilizados na_ fixação d.os grandes números da despesa e 
da receita, Se ·o fossem seriam elas (orçamento fiscal) res
pectivamente Cri 308 trilhões e Cr$ 337 trilhões e não 
CrS 391_trilhões. e_Cr$ 383 trilhões (==Cr$ 8 trilhões de 
receifas eventuais). 

3. Na parte referente à receita haveria um aumento 
re~l de arrecadação de 5, I%, o que indica uma majo
raç_ão embutida e maciça de impostos. 

Recordamos a V. Ex'S que dissemos que os cãlculos da 
recéita são feitos, levando em conta um aumento de 6% 
do PIB·. 

O SR. MURILO BADARú- V. Ex• me permite um 
aparte? 

"O SR. VIRG[LIO .TÁVORA- Pois não. Com pra
zer. nobre Líder. 

O Sr. Murilo-Badar6- Além de considerar irrefutável 
a análise que V, Ex• está fazendo ... 

o·sR. VIRG.ti..IÜ TA VORA- Af, é aritmética, ê nú
mero. 

O Sr. Muiilo Badaró- E a lógica irréfutável dos nú
meros. Apenas para dizer que, como posição jã tomada 
pela nossa Bancada, a Bancada do PDS, a nossa discor
dância com relação a qualquer tentativa que aumenta a 
carga tributária. Se não fosse pelo peso que ela represen
ta na economía do País, até para fica·r fiel à crítica ein 
que. durante mais de lO anos, o PMDB fez de que oBra
sil é o País que tem a maior carga fiscal do mundo. A 
nossa posiç-do jâ está tomada com relação a este assunto 
e nós não temos nenhuma intenção de abrir mão dela, 
para atender a uma situação que não encontra solução, 
senão através da redução dos gastos do Governo, ou se
ja. o combate in11exivel â inflação, 

O SR. VIRGILIO TÁVORA- O crescimento real da 
despesa em relação ao orçamento passado, quer dizer, 
esse ano da ordem de 31,6% indica, por outro lado, que 
não houve preocupação em conter o déficit público (aqui 
entendido como sendo apenas da união). 

S. O financiamento do déficit via operação de crédi
to interno e externo como proposto, da ordem de Cr$ 
195,3 trilhões e Cr$ 15,7 trilhões deve pressionar, e muiR 
to. a taxa de juros e se torna problemática em um merca
do já a caminho da saturação, A colocação de tantos pa
péis do Governo. Cri 195,3 trílhões é aproximadamente 
um terço da poupança interna. A nossa poupança inter
na é da.ord~m de grandeza de Cr$ 500 trilhões~ 

6. Sem quantificar e levar em conta outroS. fatores, a 
expansão de MI (meios de pagamento), face à criação de 
moeda para cobertura de parte do superávit comercial 
(USS 8 bilhões) restariam, na melhor hipótese, sem ser 
recomprados, a captação de Cr$ 195 trilhões e a prevista 
no l"' PND de US$ 4 bilhões levarão a inflação para 
1986, não a 140 mas a 248,2%. 

7. O déficit previsto para I 986 é gigantesco, metade 
da receita e Lim terço da despesa constante da proposta. 
Se há um aumento real de despesa muito acima do cres
cimento a economia (6%), sem levar em conta ainda que 
algum dos seus itens, como de gastos de pessoal, estão viR 
sjve!mente subestimados, foi a grande surpresa que tive-
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mos quando vimos a proposta. Não sabemos como, itens 
todos superestimados e, quando chega no de Pessoal está 
subestimado, foi um aumento, para ser real, de 130%, 
quando a própria innação já falava em 140 ou mais,
algo não está certo, algo há que ser revísto. 

Chegamos à conclusão, e para a qual chamamos a a
tenção dos nobres __ representantes da situaão, que o Con
gresso constitucionalmente está ínibido de tocar na es
trutura da lei de meios. 

Senhores. lá estã em nossa bapcada um pacote de 9.5 e
mendas apresentadas a Proposta de 1986. Não temos a 
menor dúvida de que nenhuma delas será aprovada, mas 
temos até dúvidas se a Comissão Mista de Orçamento ao 
menos as aceitarã. E consfitucional e à Comissão damos 
a razão. Ficamos com a consciência tranqUila. Vejam 
bem. então nós não podemos tocar no orçamento. 

Pensar em rejeítar a Proposta governamental é utopia. 
A exemplo da prática de antes de 1964 e que se estendeu 
também um pouco depois, o Executivo então prOCeda
o eminente Senador Amaral PeixOto, Presidente do nos
so Partido, lembra bastante, ele foi Ministro; nós fOmos 
Ministros naquela época, sabemos perfeitamente o Go
verno uma vez aprovada sua proposta, proceda a um 
plano de economia, conhecido Plano de Economia, en
quanto não se vota a Constituinte e nós retomamos os 
poderes para, justameilte, mádificar a proposta orça
mentária. colocando seus números dentro da realidade 
com que nos defrontamos e não sacrificando o oontri
buinte com mais impostos, além daq_uelas "providên
cias". já tomadas em 1985. 

Os Senhores dirão que é um discursõ de crítica. Nãol 
E um discurso de crítíca mas, antes de tudo, que procura 
não elucidar, porque não temos a pretens~o de elucidar 
ninguém, mas é um discurso que mostra realmente com 
números, e podemos estar enganados, gostaríamos 
muitíssimo que algo aqui fosse retificado, um -discursO
qUe mostra realmente o que nós estamos tomando de 
responsabilidade ao endossar essa Proposta que consti
tucionalmente só podemos aprovar ou rejeitar, sem que 
essas advertências, essas ressalvas sejam feitas. E neste 
momento achamos, com orgulho, que as fazemos em 
nome do nosso Partido em nome da Oposição. (Muito 
bem. Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
V!RGlLlO TÁVORA EM SEU DlSCURSO: 

ORÇAMENTO PARA 1986 
I - Introdução 

A mensagem presidencial diz que o Projeto de Lei ora 
apresentado reflete as diretrizes e as priorida"des básícaS __ _ 
que norteiam a Nova República: 

- A independência 
-A liberdade 
- A soberanía 
-O desenvolvimento 
- A opção social e a identidade cultural. 

Busca o orçamento a compatibilização do "difícil e
quilíbrio entre as limitaçõeS-dos recursos e as crescentes 
necessidades de um país em desenvolvimento", como o 
B'rasil. · 

Recessão. ociOsidade de recursos e redução na renda 
são problemas que somados aos de natureza social nas 
áreas de educação, de habitação de transporte e de segu
rança pública, de elevados índices de mortalidades infan
til e geral, de doenças transmissíveis, de desnutrição, de 
analfabetismo e de desemprego, são os desafios coloca
dos e que exigem medidas firmes e urgentes. 

Primeira obs_ervação: o País vem crescendo de forrria 
real desde 1984 (4,3%) e prevê-se para 1985 (5%), e para 
1986 (6%), o que contradiz o aspecto da recessão; se hã 
recursos ociosos, por que os déficits públicos? Não se po-

deria cortar os recursos ociosos e transferi-los para as 
-áreas mais necessitadas? 

O social será a primeira prioridade, devido o êxodo ru
ral. a inchação das cidades, a insegurança nas grandes 
ffietrój>Oles e- à situação do Nordeste, em face_às ~eça,s e_ 
às enchentes. 

A ênfase será dada à: 
-Educação 
-Saúde 
-Segurança Pública 
-Habitação Popular 
-Emprego 
-Incremento à Produção Agrícola 
- Recuperação da Rede Viária 
-0 Nordeste 

ll- A Unificação dos orçamentos Fiscal e Monetário 

A proposta orçamentária tenta uma unificação do 
orÇamento monetáriõ, fica de fora o orçamento das esta
tais. 

A unificação busca os seguintes objetivos principais': 
-Tornar transparente os gastos do Governo Federal, 

explicitando-se os subsídios diretos e indiretos; 
- Jloss_ibifitar uma visão dos gastos públicos 1J13is 

],(Óxirrla da realidade, de modo a auxiliar o Poder Execu
tivo e o Congresso Nacional na definição do déficit fis
cal· 

:__Explicitar a dimensão do déficit e- a formã de 
financiá-lo; 
-=-- Es_tabelecer lim.ites orçamentários -para todas as 

despesas do Governo (menos as despesas das estatais) 
eliminando-se as contas em aberto. 

Evidencia-se um déficit fiscal de 16,0 trilhões de cru
zeiros que somados aos 195,0 trilhões do déficit do Orça
mento Monetário chega a 21 I ,O trilhões de cruzeiros. 

Esse défiCit deverá ser coberto por operações de crédi
to assim distribuídas: operações de crédito internas, 
I 95,3 trllhões de cruzeiros; e operações de crédito exter
nas, de Cr$ 15,7 trilhões. 

O déficit fiscal necessita de Cr$ 0,3 trilhões de crêdito 
interno e_de Cr$ 15,7 trilhões de crédito externo. O crédi
to externo aumentará a dívida externa, o que pressiona
rá, ainda lnais, o serviço da dívida, exigindo um esforço 
maior da_ecoQomia para exportar, ou maior pressão nas 
importaçQ~. o_que aumentará o custo dos produtos que 
usam insumos importados. A estimativa do Governo é 
de exportações da ordem de USS 27,5 bilhões e impor
tações da ordem de US$ 15,0 bilhões, o que dá um supe
rávit na balanÇa- comerCial de US$ 12,5 bilhões. 

E preciso saber qual o montante de recursos em dóla
res estimado para pagar os novos encargos da dívida, 
para Se ter uma idéia do esforço que a Nação terá que fa
zer para honrar os novos e maiores compromissos. 

UI - A Cobertura do Déficit 

As operações- de crédito internas prevêem Cr$ 195,3 
trilhões, o que representa uma enorme filtração de pou
pança privada pelo setor público: ora, tal forma de resol
ver o d_éJlciLi:epercutirá ria taxa de jui-os. 

As receitas correntes previstas devem aumentar em 
210%, com relação à arrecadação prevista para 1985, as 
receitas de contribuição em 2_1_0,4%; a receita patrimo
Qial, em 181 ,0%; a receita agropecuária em 300%; a recei
ta -industrial, em 141,8% as transferências correntes em 
728.3%; outras receitas correntes, em 1_56,7%; e as recei
tas tributárias, em 176,5%~ o que equivale dizer que o 
Governo está prevendo um aumento real da arrecadação 
de 13,7%, uma vez que trabalha com uma inflação de 
140% a.a. e com uma taxa de crescimento da economia 
de 6%. 

2,765: 2.46~ 1,137 ~ 13,7 
2,4 X 1,37 2,7288~ 2,7288 X 1,06~ 2,8925 

. = 189,25.1 .. 
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Esses números indicam uma majoração maciça de im
postos que é, inclusive, confessada na mensagem do Go
verno: 

a) elevação das alíquotas do imposto sobre a renda 
incidentes nos rendimentos _9e aplicações de curto prazo 
e de títulos com correção monetária pré-fixada, 

b) eliminação do benefício pec_uniário sobre remessa 
de juros ao exterior; e _ 

c) Antecipação dos ptazos de arrecadação do impos
to sobre produtos iridustrilizados. 

Medidas estas já tomadas em 1985. 
Essa medidas deverão concorrer para .J.> aumento da 

inflação e para o aumento de taxa de juros (A e C) e para 
dificultar as operaçõ~ de crédito externas (B)- op. 63. 

As operações de crédito para cobrir o dêficit fiscal au
mentarão em 321,1%, indicando que o setor póblico não 
fará suficiente esforço para conter o seu déficit. 

IV - Orçamento Fiscal 

O orçamento não apresenta a evolução da despesa 
com relaç_ão aos anos anter_iores, conforme determina a 
Lei nQ 4.320/64, o que diminui a "transparência" do 
orçamento. 

Para melhor analisar o orçamento seria necessário 
uma separação de despesas, órgão por órgão, ou progra
ma por programa, para se saber qual despesa é relativa 
ao orçamento fiscal e qual a despesa incluída no orça
mento monetário. Como nada disso é feito, a análise fica 
prejudicada. Vamos tentar recompor, o orçamento anual 
para verificarmos se as despesas previstas estão de acor
do com o enunciado na mensagem. 
- besta forma, a receita orçamentária estimada será de 

Cr$ 391,1 trilhões e a despesa prevista será de igual mon-
tante. 

A receita corr"enta, de Cr$ 375,1 trilhões, sendo receita 
tributária 305,1 trilhões; outras receitas correntes (375,1 
- 305,1 ~ 70,0) 391,ü(Ro)- 375,1 (Rc) ~ 16,0 (Rx) rec. 
ca-p. Cr$ 16,0 trilhões. (As operações de crédito cobrem a 
diferença entre o superávit de orçamento corrente e as 
desp"esas de capita[): 

As despesas ficam assim distribuídas: 
Poder legislativo - Cr$ 3,964 trilhões 
Poder Judicário - Cr$ 3,779 trilhões 
Poder Executivo - Cr$ 383,357 trilhões 

Total Cr$ 391,100 trilhões 
O valor acima não consta de nenhum quadro apresen

tado nã Proposta Orçamentária. No entanto, representa 
o que se chama de lei de meios ou orçttmento fiscal, den
tro d_a sua composição usual. 

Como não são apresentados os valores das despesas e
fetuadas em anos anteriores e nem a previsão das despe
sas para 1985, não é possível se fazer urna comparação 

-co-rn OS1r<fStos previstos para 1986 e, assim, verificar a va
riação percentual entre os exercícios citados. (O.C.N. 
tem proposta + créditos adicionais) 

V- O Orçamento Monetário 

As receitas do orçamento monetário são as seguintes: 
Cota-parte do adicional ao frete para a renovação da 
Marinha Mercante. Cr$ 8,0 trilhões; e serviço de comer
cialização de produtos agropecuârios, Cr$ 40,5 trilhões, 
para uma _despesa de_ Cr$ 243,5 trilhões, o que provoca 
um déficit de Cr$ 195 trilhões, a ser coberto por ope
rações de crédito internas. (8,0 + 40,5 = 48,5) 

(243,5 - 48,5 = 195,0). 

VI - A Evolução dos Gastos Orçamentários 

A título de exerclcio numérico e tomando por base a 
inflação prevista para 1985, 200%, e a taxa usada para e
laboração dQ orçamento da união, para o mesmo ano, 
120%~- afuafiZamoS as despesas previstas no orçamento 
vigente, Para p_oder!llOS co01parar com o que está sendo 
proposta,_ à falta de dãdos mais acurados_, (P9de-se to
mar a despesa orçamentária mais os créditos adicionais). 
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QUADRO A 

PARAMETROS UTILIZADOS NA ESTIMATIVA 
DA 

RECEITA DA UNIÃO PARA 1986 

ANO 1984 1985. 

IHSCR!MlNAÇl\0 (Variação \ Dezembro a 

ndice Geral de 

reços 223,8 200,0 

rod.uto Interno 

ruto 4,3 5,0 

reduto da Ind. 

ransf .. 6,0 5 ,o 
~ 

(E~I US$ BILHOES) 

xportações . ·~ 27 ,o 25,6 

mportaçõ_es ~ - 13,9 13,6 

58,3 92,1 58,0 I 

39,5 

:97 ,:; 

1986 

Dezembro) 

140,0 

6,0 

6,0 

27,5 

15,0 

Fonte: Proposta Orçamentária da União para 1986~ 
SEPLAN 

Com a hipótese acima a estimativa da receita do orça
mento fiscal de \985 passa de 82,3 trilhões de Cruzeiros 
para Cri 137,0 trilhões. Crescimento de 66,5%. (Fonte 
SEPLAN) 

A Rcc_eita Prevista Para a União (receita do Tesouro) 
está estimada em Cri 383, I trilhões .. Acrescentando Cri 
8 triffiões de receitas de empréstimos, o total passa para 

--Cr$ 391,1 trilhões. 

A a_tualizaç~_o para 1986, tanto para a receita como a 
para despesa obedc!ceu a dois critêrios e a duas hipóteses 

de inflação. Para a receita foi estimada uma inflação 
140% a.a.+ 6% de crescimento do PIB, t• hipótese; e, 2' 
hipótese, uma inflação média de \65% + 6% de cresci
mento do PfB. Para as despesas, apenas as taxas inflacio
nárias foram leVadas em consideração. • 

feitos os cálculos, há um crescimento real da receita, 
na t• hipótese (140% + 6%) de 14,9% na receita total; de 
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13,4% na receita tributária; de 10,4% nas receitas corren~ 
tes. de 18,9% nas receitas de importação; e de 107,8% nas 
operações de crédito. Caso _utilizemos a 2" hípótese 
(165% + 6%} os percentuais de crescimento real seria. 
Receita total, 3,9%; re!:eita tributária, O.'Z%; receitas corM 
rentes, (diminuição de 0,3%); receitas de importação, 7 ,4; 
receitas de operações de crédito, 88,2%. 

Convém salientar que o IR cresce em 9,6%, na 1 ~ hipó
tese: e há diminuição de quase I% na 2• qipótese. Po.r ou-

Pe<Ioóo 

Natureza 

DIÁRIO IYO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

tro lado, os-_ impOstos sobre comunicã.ções crescem 
48,6%, na I' hipótese; e 34,1% na 2• hipótese. 

As .despesas corTI as atualizações efetuadas apresentam 
o seguinte comportamento: 

1) Hipótese de uma inflação de 140% para 1986, Des~ 
pesas correntes, 50,4% custeio 123,9%; demais despesas 

..correntes, 39,1%: De_spesas de capital, 74,4%; e Despesas 
totais, 45,2% de crescimento real; 

QC".om ::-:Pro~ CRÇ..-i!m:=~~-. 

CO:·T"~:~ D.o'\S bESPES.O.S 

E:-!: :T..IUIOES 

1985 
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2) Hipótese de uma -inflação de 165% a.a. (média) 
Despesas correntes. 36,2%; custeio 101,5%; demais des~ 
pesas correntes, 26,0%: despesas de capital 58,0%; e des~ 
pesas totais 31,6% de crescimento real. 

Note-se, portanto, que os índices pressupostos infor~ 
mam um crescimento efetivo da despesa por qualquer 
dos dois critérios- utirizados, indicando que não houve 
preocupação em conter o déficif pi:ibHco. Este pode ser 
melhor avaliado quando se nota o crescimento das ope~ 
rações de crédito, já citadas acima. 

"l --~~~. 
das Despesas I 

... -- --(C-)~ Í -"C/õ··- - • 

rrc-Fo_'_to-------I--Re-vi-'to--IA-1-----L-~~~~:~. -- ~~s~ 1 5 

L--_:~-- ?- - _ 

1 
,,,1 

Despesas Correntes 

De!;?esas de O.lS~io 

-~----· --1 
Pesscal 

. Qem:lis 

Despesas C~entes 

55,2 

__ ,_,5_, ____ !-----'"-' ·_' _____ / ____ _: ___ ---~~~-l--~-
,--~~~----·-----6_,_0 _____ ~ I 15,9 "·' I._ 100,0 

72,6 

Despesas de capi ':..:11 

Reserva 

1 192,4 ~-~17,, r_ --~'~'-~ 
__ 1.6_,_1--~--~1-----'-'·_·=-----1 64,9 _:~! ___ _:~---

d~ Co.'1ti.'1~ên.CL':l 

Total 

" At.l:.Zil...:..az.lçã:;; de A ~m L""'lf~., .. 
,, ... ;-1..;\·i~tç.c-;:_-: .:....'1:- ,;-1·.' Jc ::: • 

DESPC:SAS CCRRE.'>TES 

DESPi:SAS ?!::SSOIIL 

CE': • .:.:;:s c;:;:SPESAS ~ 

. e~ e; ,j ~ '!' -~ -
~-i:l_l .'l_~ '' ·~w~ !~~~-

-:!-: :·~ :·~-~ 

10,9 lé,6 ( ~4,0 27,: ::a,o 

-8-,-.-3 -~--~----1-,,-,-: ____ ...,!, ____ 3_3_1_,5___ ·i-;;:--.··-·-·~-;,;--

;:' s. 3 

5. 3 

;,5,1 

.: : -~ '-f .);:: 
-fT-lo,:.;-::_~ 

i"lf .~:;--.1,; -
:!::; f :__ ~:;. 3-i_ ;:'o 

64. o 

ll.4 

24.5 

15 

l::i. : 

2 ' 3 

: ' 7 

:.;; • 6 

' • 0 

:5 J '-~ 

r:- e~ -:e r 
!",J-'::::!:0 

.. •-
1Jl,G Z':, i-. 

" ' o- 52 s : -3 ~ 

-·--- ---
1 4 ' : 7 l 7 ' 1 J ,, 

' : : ' ' ; 

:7 s. 2 3 s ~ ' 

Sb. a -- j 472 ~!·.i. ; 

38 ' 
,. 

·' bC ~·:;. 2 

30C 2 ' 1 1 :;7-;;. : :'4U, r, 

::ez~eslo'l::~c.::~:;-:,rntc::-_=- :-:-~.;c --
:a;:;-es<:'l.:>- ::· ~..>n::_as ~-! =.re.;:.:.-3 -.:<:0 :. • 
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QU.-\Dr'!) _I~V :- ??:::?~\ ::::sç.:;:.z:o.n"t,.:.:.; -
cc:·rrr....s:~.:: -:-:;:-..s ::::::....-""'?~.s 

Outubro de 1985 

.. ~~---~~0 ' 1985 :s3s C3J 

~a~~- -."-.. 1 Prcr;:-:j--:;.to ~ . t'!-f.'-- -~-=-=i-~ 
Atualiz.ado ~ !} ,· .. ':.·..la~iza:io ----~----~- · · 

::::fB 

das~-~-:_-~ _ _:__ 
Amc:::-ti.zação e enca.;:) 

; gos-da Dlvi.d1:!. InteE_j 

'---~---~=-----------P_r:'~-- --~"- __ 
i,l 23,3 10 ,O - 61,:1.. 

L::.~ ....... _.;,··~·--·- , 
A..-.crti ~.açiio __ e ~!: I 
cargos da ;:,i-J·ida I 

- ..:· --:......-.--. --------.---

! 
;~, 7 12,7 

E:xt._er.na 
_ ___,_! ·------'-,-

i 
D'.~spes.:;s õe l!'lvest:l.l'ri=:Q. ! 

Despesas Cb~'J.t~. i..::. 
clusive reservas_ . de 

! 

Cor. ti.ngê:Icia -{--;""' 

o-es?esa Tot~l. 

orçamcnt:ir1a 82,.) -- ~oo,q- 112:,:: 

1nfl:!.ção" de 2CO'à c::\ 1_9"85 

.~n~laç:í.o prevista .:·~· :-H'% e~ 198€ 

A!\::1 1·;85 (A) 1985 (3) 

Cr$ 'I'ril.'iàb 

~~ :; 

8C,3 

J.C': 

DIS::RIMI::;;._;:$.0 L: r$ Trilhão I (!nf:.l40ii-t-6~) 
Rec""'ta to-~ ?rev. 137 ,o· 337,0 

Rece!.ta tota: ?rev. 137 ,O 337r0 

Rece'ta T=·'"":"::-...,fu:ia 110,.:. 271,3 

Receita C~-te~-- 133,8 3"2-9 ~1 

"""' Irrport:.a ;:5os ',9 12,0 

L"t.p. Exj;:or"""" ;3es 3,7 9 ,l 

Im?· Ser<.~. -· 1,5 3,7 

L'tp. S. RE:r~ - 62,0 1'52,5 

I~ I 23,1 56,8 

Ope!:"i!r:;fus ~ 

Ct-éei.to 
3,_8 __ 

I 
9,3 

12' 7 

216,4 

269_, 3 

1985 (Cl 

Cr$ 

(Infl.l65% .. 6%) 

:li1,3 

371,3 

298,.9 

36:2.,6 

13,3 

10,.0 

4 ,c 
168,0 

62,6 

10,2 

14,0 4~,0 214,3 

21,3 _;:, 7 ;: 

J 

299 to :251:2 

391,1 .;.s, 2: . 

..... .--. . ....;. 

• 1986 (:::)) 

ler; Trilhiio 
DIA D/b D/ C 

·' 
383,1 179,6 13,7 3,2 

391,1 ' 185,6 16,1 5,3 

305,2 176,5 :2,5 .. 2,1 

367,1 ! 174,4 11,5 1,2 

14,5 196,0 10,8 9,0 

10,0 170,3 20,8 

5,5 266,7 48,6 37,5 

168,8 172,1 10,7"-

63,5 174,7 11,8 l ,4 

lG,O i 321,1 72,0 5S, .~ 

Fc.-:.~: SZ?....;:~~ - Prcr.,~s_Q -or~tfu:-4 para 1986 ·: A: - Est.ima.tiva da. $ULA.:.'\ 

~ - Inflãç:b ~~~ J?arals-86--;;,- 140% :+ 6% 1.1 ?IB 

c - Inflar;.SQ. ~ev'-Stil Pó'-rtl i9B6 " 165%. .+ 6"% Ll Pia t:cn.nao;ão m2dia) 
- Inclui Outras Receitas 

Sintetizando, a proposta orçamentária enviada ao 
Congresso Nacional_apresenta um aumento real da des
pesa da ordem de 45,2%, descontando-se a inflação pre
vista para 1986, 140%, e de 3!,6%, no caso de adotarmos 
uma inflação rnêdia de 165%, indicando um total descon
trole dos gastos públicos. Isto se r.eJa<;iODª-_com o Orça-

me:nto Anual -Lei de Meios, uma vez que não é apre
sentada a estimativa d<}_g_astOs do OrÇament~ _.Monetário 
para 1981. 

A àrrecadação prevista para 1985 passa de Cr$ 82,3 
trílhõesj)ara Cr$ 137 ,O trilhões, que cOmparada coin ·a 

receita estimada para 1 ~86, em Cr$ 391,1 trilhõe.s, repre
senta um crescimento de !85,5%. 

O GovernO informa qUe as despesas com educação re
presentam \3% da receita líquida de todos os impostos 
arrecadados, isto indica que os subsídios e transferências 
foram abatidas no valor arrecadado, conforme determi-
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na a Lei n~' 7.348_, de 24 de julho de 1985. Caso não fosse 
usado este artificio, as despesas com educação deveriam 
ser de Cr$ 39,6 trilhões, no lugar dos Cr$ 28,0 trilhões 
constantes do Orçamento. 

Como não é possível comparar os programas no Orça
mento para 1986, com a estimativa de realização para 
1985, dada a mistura do Or:camento Monetário com o 
Fiscal. acredita-se que os dados informados na Mensa
gem Presidencial estejam corretos: 

-Aumento real de 54,1% para o ensinO regular,livro 
didático. formação profissional para os setores primário 
e secundário e educação pré-escolar; - • 

-Aumento real de 50,7% para a saúde; 
-Aumento real de 432,0% para habitaçõe surbanas; 
--Aumento real de 328% para a reforma agrária; 
-Aumento real de 92,0% para a recuperação da ma-

lha rodoviária; e 
-Crescimento real de 34,4% para ciência e tecnolo

gia. 
Esses crescimentos são coerentes com a:s priõridades 

estabelecidas pelo Governo. 

VIl - As conseqüências macroeconômicas do Orçamento 

O crescimento real da ordem de 31,6% nas despesas in
dica que não houve preocupação em conter o déficit 
púbHco, aqui entendido como sendo apenas o da União. 
(Inflação de 165% para 1986.) 

Como o Governo prevê um- crescrmerito real da arre
cadação de 5,3%, isto indica que estão aí embutidos os 
aumentos de impostos, caso contrário o dêficit seria 
maior. (Inflação de 165% + PIB de 6%.) 

O aumento do imposto representa uma diminuição na 
renda disponível e, portanto, na capacidade de consumo 
e de formação de poupança, provoca queda na renda na
cional e diminuição do produto. 

Com esta filtração de poupança privada sai do setor 
mais produtivo da economia, para o menos produtivo 
(estatal), ela financiará gastos desnecessários que pres
sionarão a demanda e devem provocar um aumento na 
innação. O efeito multiplicador dos gastos públicos será 
notado no aumento da renda nominal e não na renda 
real. 

O finandameritO do déficit via operações de crédito in
terno da ordem de Cr$ 195,3 trilhões devem pressionar a 
taxa de juros, pois diminUi a liquidez do mercado mone
tário. Esta medida prejudicará os investimentos priva
dos, contribuindo para uma menor taxa de expansão da 
economia. 

O Governo dfz que a iniciativa privada deverá ser o 
motor do crescimento económico, mas as medidas apre
sentadas indicam caminho inverso: o Governo quer ser a 
alavanca do crescimento económico. 

As operações de crédito externo da ordem de Cr$ 1 5, 7 
trilhões representam aumento efetivO da dívida externa, 
que é colocada como o principal problema do País; "o 
déficit é financeiro". 

As arrumações retóricas de que representam a manu
tenção da dívida real em dólares, descontada a inflação 
externa, não tem sentido econômico nem financeiro. 

Não tem sentido econômico porque aumenta a neces
sidade de superávits na balança comercial para cobrir os 
serviços da dívida, prejudicando as importações e, assim, 
prolongam os problemas externos e internos; financeira
mente. temos mais encargos a serem pag"os e que necessi
tam de mais receitas em dólares. 

Para que esses problemas sejam sanados teremos: mais 
subsídios às exportações (menos impostos); mais prote
cionismo para prejudicar as importações (custos mais e
levados na produção interna}; ·com stiperávits crescentes, 
mais emissão de moeda; aumento do déficit público; 
mais pressão de impostos, captação de poupança priva
da: etc. 

Esta alternativa do crescimento da dívida externa estâ, 
no entanto, descartada. O Ministro Diison Funaro disSe, 
em 18-9-85, na televisão, que o Brasil não precisarâ de 
nenhum dinheiro novo para 1986, indicando que a con
versa com o FMI não deu resultado no que concerne ao 
"New money". 

Desta forma, deverá haver uma expansão na base mo
netária de Cr$ 15,7 trilhões. 

DIÁRIO OO.CONGRESSONACIONAL (Seção II) 

Sendo o sUperávit da balança comercial previsto em 
US$ 12,5 bilhões,__i~t9 representa a criação de moeda da 
ordem de Cr$ 250 trilhões de cruzeiros. Como o País tem 
encargos-da dívida externa em torno de USS 13,6 bilhões 
(eSfiãriltiva do BACEN), sendo 80% de responsabilidade 
do Governo (USS 10,9 bilhões), sabendo-se que apenas 
algumas empresas est_ª!J!iS têm condições de pagar suas 
próprias dívidas (PETROBR.AS e CVRD), podemos es
timar_ que desses US$ 10,9 bilhões, Uns USJ 8 bilhões fi
êã:rià'ffi seiTi"St!f -recólfiPfaóos, o que deve provoCar utri 
crescimento a-diCio1fãr daõase monentária_ de CR$ 160 
tri1hões. (US$ 8 bilhões X CrS 20.000). 

Somadas as duas parcelas, teremos: Cr$ 175,7 trilhões 
de cruzeiros. (15,7 + 160- 175,7). 

Utilizando-se o multiplicador dos meios de pagamen
to, que foi dcd.758,}Uiho/85~ teremos um total de MI da 
onl~!1L.\:Jç _CrS_JOj,9Jril_bões. (17~.7 trilhõ_~~-~-J}_758_ := 
308.9 trilhões). 

Çomo o ___ Qoverno _pn;vê~üt"Q._a captação de 195,3 tri-
lhões, teremos uma expansão de MI de 223,6 trilhões e 
da bas~ mooetãr_i:i ~m CrS 64.__6_0 trilhões. To_J_Jland_Q-~e 
como base a M 1 de 1984 e a Qase monetãria do me:smo 
período, respectivamente, Cr$ 24,985 trilhões e Cr$ 
15,013 trilhàes e sabendo que o crescimento dos_agrega~ 
dos monetários foi, resPectivamente, de 236,9% e de 
219.0% no final do período de julho 84 a julho 85, pode
mos estimar cjUe no final de 1985, mantidas as tendên
cias, teremos: 

(1985) base monetária 9 Cr$ 47,891 trilhões 
(15.013 X 3,190) 
(1985) M1 <~Cr$ 84.175 trilhões 
(24.985 X 3,369) -
Multiplicador==' 1,758 
Base monetária 9 64,6 trilhões 
M 1 <~ 1 13,6 trilhões 
Base monetária Total P/1986 9 112,5 (47,9 + 64,6) 
M 1 ' 197.8 (84,2 + 113.6) 
O finaiidamento externo, contudo, não fica nos Cr$ 

15,7 trilhões de cruzeiros. O 19 PND, prevê, ainda, a 
captação de recursos externos da ordem de US$ 4 bi~ 
lhões. que transformados em cruzeiros, dariam cerca de 
CrS 80 trilhões (4 X 20.000 9 .80 trilhões) 

lmagin.ando que os Cr$ 15,7 trilhões de cruzeiros este
jam contai dos nos CrS 80 tri\hões, a nossa conta passaria 
a ser: 

CriaÇão de moeda: CrS 240 trilhões (160 + 80} 
MI <~ 1,858 X 240 trilhões <~ 421,9 trilhões 
(-l aumento da dívida interna 9 195,3 
Total 226,6 
Base monetária (86) 128,9 (226,6 : 1,758) 
Base monetária (85) + 47,9 · 
TOTAL 176,8 
MI<~ 1,758. BM = 310,814 trilhões 
Colocando-se os valores numa equação quantitativa 

de moeda teremos: 
ã) crescimento mêdio dos meios de pagamento (M I) 

269.1% (310.814: 84.175' 3,691• 269,2% 
b) CfeScimento anual do PIB real: 6% 1 + M19 (1 +-P) 

(I+ Y) 
3.691 '(I + P) 1,06 (1 + P)' 3,691/1,06 
p' 3,691/1,06- l 
p 9 248,2% 
Desta forma, a inflação esperada para 1986 não ê de 

140%, como prevê a proposta orçamentária, e sim de 
248,2%. 

VIII - Conclusão 

Compete a todos nós conter a expansão real do orça
mento, cortando o excesso de gastos corrente e de gastos . 
de capital, para gerar um orçamento equilibrado, sem a 
necessidade de aumentar os impostos ou de aumentar a 
dívida exteyna__, Q_crescimeJ!Lo da dívida interna tem que 
ser controlada para não prejudicar a recuperação do se~ 
tor privado. 

O crescirrieilto observado em 1984 (4,5%) e o esperado 
para 1985 (5%), foi, praticamente, fruto do esforçO do se
to r privado. Portanto, o crescimento do setor público
como é proposto pelo Governo para acelerar o Çesenvol
vimento económico acabará por acirrar a inflação, por e~ 
xace_rbar a estatização e comprometer o futoro do País. 

O dj~ç_ur~_n[Q_wnc_grda com a tinh~ a a.ção proposta. 
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Confedera~ões principais 

I. Não apresenta tanta transparência a proposta 
orç?mentária para -_.1:986 quanto apregoada, já que ao 
contrário do que detcimina a Lei n9 4.320 não oferece a 
evolução de despesas com relação aos anos anteriores. 

Os parâmetros citados na Mensagem não foram os u
tilizados na fixação_ dos grandes números da despesa e da 
receita. Se o fossem seriam elas (orçamento fiscal), res
pectivamente, de Cr$ 269,3 trilhões e de Cr$ 337 trilhões 
e não Cr$ 391 trilhões (Cri 383 trilhões +Cr$ 8 trilhões). 

3. Na parte referente a receita haveria um aumento 
real de arrecadação de _5,3%, o que indica ·uma majo
ração embutida e maciça de impostos. (Descontada a in
flação média de 165% + 6% de_PIB) 

4. O crescimento real da despesa da ordem de 31,6% 
indica, por outro lado, que não houve preocupação em 
conter o déficit público (aqui entendido como sendo ape
nas da União). (fnflação de 16,5% para 1986.) 
·-5. O Financiamento do_ déficit _via operação de crédi

to interno e externo como proposto, da ordem de CrS 
195,3 trilhões e Cr$ 15,7 trilhões deve pressionar, e mui
to, a taxa de juros e se torna problemática em um merca
-do já a caminho da saturação, a colocação de tantos pa
péis do Governo. Cr$ 195,3 trilhões é aproximadamente 
um terço da poupança interna. 

6. Sem quantificar e levar em conta outros fatores, a 
expansão de M 1 (Meios de Pagamento), face a críaçã.o de 
moeda para cobertura de parte do superávit comercial 
(USS: 8 bilhões que restariam, na melhor hipótese, sem 
ser recomprados), a captação de Cr$ 195 tri e a prevista 
no J9 PND deUS$ 4 Bi levarão a inflação para 1986, não 
a 140 mas a 248.2%. 

7. O déficit previsto para 1986 ê gigantesco, repre
-senta a metade da receita_ e um terço da despesa constan
te da Proposta. Se há um aumento real de despesa muito 
acima do crescimento da economia (6%), sem levar em 
conta, ainda, que alguns dos seus itens, como de gastos 
de pessoal, estão visivelmente subestimados, algo não es
tá certo. algo há que ser revisto. (gastos de pessoal in
cluindo aposentados, pensionistas etc). 

K- -O Congresso constitucionalmente está inibido de 
tocar na estrutura da lei de meios. Pensar em rejeitar a 
proposta governamental é utopia. 

A exeJ11Plo da prãtica de antes de 1964 o executivo en
tão que proceda, uma vez aprovada sua proposta a um 
plano de economia, colocando seus números dentro da 
realidade com que nos defrontamos e não sacrificando o 
contribuinte _com mais impostos, além daquelas. ••provi
dências" jã tomadas em 1985. 

PROJEÇÃO DO D!;:FICIT DE "CAIXA" 
GOVERNO FEDERAL: !985 

Pronunciamento Dorneles Perante Câmara dos Deputa
dos 

em maio 1985 

Di"scriminação 

A. Orçamento Fiscal (Tesouro) 
-A.!. Receita Fiscal. 

A.2. Despesa. . ...... , . , 
A.2.l. Pessoal e Encargos Sociais 
A:l-.2. Enciirgos Financeírõs (dívida) .... 
A.2.3.- Outros Oastos Correntes e de 
Capital ................ , .-........•.. 
A.2.4. Transferências ................ . 
A.2.4,_1. Vinculadas' .... _, .-.-. ~- ....... . 
A.2.4.2. Cota de Previ'dêncía (SINPAS) .. 
A.2.4.3. Estados e MunicípiOs ......... _, 
A.2.4.4. Orçamento Monetário ........ . 

_A,_._7.5. Desp~as Adicionajs2 ........... . 
A.3. Déficit do Orçamento Fiscal (A.! -
A.2). . ....... . 
B. Orçamento Monetário 
B.l. Receitq(Traiisferência d() Tesouro) .. 
8.2. Dispêndios .... 

Fluxos em 
Cr$ Bilhões 

121.000 
125.9/1 

38.200 
14.935 

12.524 
55.341 
14.726 
4.100 

28.287 
8.228 
4.911 

4.9/1 

8.228 
88.217 
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8.2.1. Encargos do Tesouro no 
Orçamento Monetãrio ....... _, ...•. , .. 
8.2.1.1. Conta Trigo ....•......•....•. 
8.2.1.2. Conta Açúêiar e'Álcool , ....... . 
B.2.1.3. Compra de Produtos Agrícolas 
(AGF) .......••.• _., •••••.• ----- .....• 
8.2.1.4. Aquisição de Estoques 
Reguladores ......••.•. , ,._ .. -~~-"-' ..•... 
B.2.2. Déficit do SiStema- Previdenciârio 
cobe~to pelo Banco do Brasil (Co"nta 
lAPAS) ........•• -------~· •.•... , 
8.2.3. Déficit das Empresas Estatais 
Federais coberto __ pelas Autoridades 
Monetãrias ...••. _ ....... ._ .••.•.••• ··----
8.2.4. Déficif dos Governos Estaduais e 
M unidi)ais, ·da adminitração di reta e indi
reta, coberto pelas Autoridades 
MonetãriaS ......... , ...... , ••.•.•. , •... 
8.2.5. Fundos, programas e 
financiamentos adfministrados pelas Au
toridades Monetâri;;i"s--:-:- .... ~ . ~· ~ •••.. -
8.2.6. Encargos Financeiros-.~~-....•.... 
B.2.6. L Juros da dívida intema4 

•••••••• 

8.2.6.2. Juros sobre Depósitos em Moeda 
Estrangeira ....... -.....• -· •••. _ .••.... 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scll;ão II) 

12.028 
4.600 
5.05.8 

2.032 

338 

4.500 

20.000 

8.200 

.4.44.'; 
39.0"54 
15.946 ~ 

.8.751 

B.2~6.3~_EnGargos de Projetoss .... ~ .... -.- 14.367 
_B3.-Déjicit do OrçamentQ Mon_etárío (B.I 
-B.2.) ...... ·---~-----·· 
C.Deti.cit de -~'CaJ~_;~.••_ Globar do-Governo 
Federal (A.3 = 8.3)6 ••••• , •• , ....... . 84.900 

-Notas: 
-~(lfJ_'!:lilí: f;'J~-~-Cl.<\"t, PIN-J?R~ll,RR~~alá;i_~-E:d~ação, 

Fundos Especm1s e Outras despesas, 
(2) Inclui: Acréscimo mínimo de recursos ao Programa "Priori-

---~r:~:~ft!!~~{J~~W~J~lo§r(~;~~t:~~s~~~~~~~~i~~~:~!~::J. 
paçào -~a União em _capital social de empresas estatais e outras 
despesaS dive_rsas. -· - -·-
(3) Fulidos de ffnanciameritO; ajUr~~~SubsTdiadOs, Incl~(fÚNA
GRClteserVa inO-ribfáría;-PToâgro:·Proagro, Fmid"oS Externos e 
outros. 
(4) f'rojeçà':' __ .b.a~eada e,m "rolagem" da dívid_a, sem acréscimo 
líquido. • 
(5) Juros incidentes soBre os depósitos dos bancos internacio
nais, _no _Ba!!~-Central, r~1;1Uantes das negociações da dívida ex-
ter~a. • - -- "- ~ --

(ft) O conceito de "caix1;1" exclui a par~ela do déficiÍ Póblico fi. 
nanciada pelo sistema bancário, pelo setor externo e pelas em
preiteriras e fornecedoras das empresas estatais. 

Outubro de 1985 

,\TA DA 191• SESSÃO, REALIZADA EM 
4 DE OUTUBRO DE 1985 

(·P~bÚ~ada: n~ DCN- Seção II- de 5.JQw85) 

RETIFICA(ÀO 

No parecer sobre o Projeto de Resolução n<~ 113, de 
1985. da Comissão de Economia, que "autoriza a prefei
tura ~unicipal de Várzea Grande (MT) a elevar em Cr$ 
2.721.810.643 {dois bilhões, setecentos e vinte e um mi
lhões. oitocentos e dez mil, seiscentos e quarenta e três 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada". 

q~d~_s; lê: 

PARECER N• 795 DE 1985 
Da Comissão de Educaçio e Cultura 

Leiawse: 

PARECER NO? 795, DE 1985 
Da Comissão de Constituição e Justiça 
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SENADO FEDERAL 

I- ATA DA 4• REUNIÀO, EM II DE OU
TUBRO DE 1985 

LI-ABERTURA 

1.1.1 - Comunicação da Presidência 

Inexistência de quorum pura a abertura da sessão. 

1.1.2- Designaçio da Ordem do Dia da próxima 
sessão. 

SUMARIO 

1.2- ENCERRAMENTO 

2 ~EXPEDIENTE DESPACHADO 

2.2.1 - Oficio do Sr. 1 ~'-Secretário da Câmara dos 
Deputad~s 

N~> 673/85, comunicaildO a reJeiçãO das emendas 
do Scnudo ao Projeto de Lei ~a Câmara_ I!~' 26J78 (n~' 
3 I 7/75, iiaquela Casa_), 9ue regula o ex_ercício da Pro. 
fissào de Técníco em Radiologia e dá outr;:ts provi
dénci<ts. (Projeto enviado à sanção em ll-10-85.) 

2.2.2 - Pareceres encaminhados à Mesa 

3- ATAS DE COMISSOES 

4- MESA DIRETORA 

5- LIDERES E VIVE-LIDERES DE PARTI· 
DOS . 

6- COMPOSIÇÀO DAS COMISSOES PER· 
MANENTES 

Ata da 411- Reunião, em 11 de outubro de 1985 
3~ Sessão Legisl<itiva Ordinária da 47~ Legislatura 

Presidência do Sr. Alberto Silva 

ÁS 14 HORAS E JO MINUTOS. ACHAM-SE pRf:;. 
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume-Altevir Le<tl- Mário Maia- Euni
ce Michiles- Fábio Lucena- Alcides Paio- Gaivão 
Modesto- Aloysio Chaves- Gabriel Hermes- Hélio 
Gueiros - Alexandre Costa- Alberto Silva - Helví
dio Nunes- José Lins- Virgílio Távora- Martins Fi
lho- Nivaldo Machado- Guilherme P..1lmeira- Luiz 
Cavalcante - Heráclito Rollemberg - José Ig:nâcio 
Ferreim- Benedito Ferreira- Mauro Borges- Ro
berto Wypych - Enéas Faria --Jorge Bornhausen -
Carlos Chiarelli- Alcídes Saldanha- Octavio Cardo
so. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva) --A lista de 
presençu acusa o comparecimento de 29 Srs. Senadores_, 
Entretanto, em plenário, nã.o há númefõ Suffdente para 
a abertura da sessão. 

Nestas condições, o expediente que se encOntra sobre 
a mesnserá, nos termos do§ 29 do art. 180 do Regimento 
Interno, despachado pela Presidência. 

Nada· mais havendo que tratar, encerro a presente reu
nião, designando para a sessão ordinária de segunda
feira próxima a seguirite-

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, da redaç-.lo final (oferecida 
pela Comissão de Redaçào em sCu Parecer n9 821, de 
1985), do Projeto de Resolução rt9 100, de 1985, que au
toriza a Prefeitura Municipal de Joviânia, Estado de 
Goíús, a contrutar operação de crédito nõ valor de CrS 
33.112.590 (trinta e três milhões, setecentos e doze mil, 

· qui_nhentos ~ n~venta cruzeiros). 

2 

Discussào, em turno único, da redação final (oferecida 
pel:t Comissão de Redação em seu Parecer n9 822, de 
1985), do Projeto de Resolução n9 101, de 1985, que au
~gr.@.l_itJ.I§feitura Municipal de Aurora do Norte, Esta
do de Goiás, a contratar operação de crédito no valor de 
CrS 141 .371.-509 (cento e quarenta e um milhões, trezen
tos c sctcntu e uin mil, quinhi!nt?s-e nove cruzeiros). 

- 3 

Di;..cussUo, em turno único, da reddção final (oferecida 
pela Çomissão de Redução em seu Parecer n9 823, de 
1985), do Projeto de Resoll.içào n~> 102, de 1985, que au-

toriza a Prefeitura Municipal de Plracicaba, Estado de 
São Pãulo, a contratar operação de crédito no valor de 
ÇrS 10.720.200.000 (dez bilhões, setecentos e vinte mi
lhões c duzentos mil cruzeiros). 

4 

Discussão, em tu-rno único, 'da redução final (oferecida 
pela Comissã-o de RedUção em seu Parecer n<~ 824, de 
l9S5), do Projeto de Resolução n<~ 103, de 1985, que au· 
toriza a Prefeitura Municipal de Lages, Estado de Santa 
Catarina, a contratar operdção de crédito no valor de 
Cr$ 116.937.338 (cento e dezesseis milhões, novecentos e 
trint<l _c sete mil, trezentos e trinta e oito cruzeiros). · 

5 
DisCuSSão; -em tui-no único, da redução final (oferecida 

pcl:t Comissão de Redução em seu Parecer n<~ 825, de 
1985), do Projeto de Resolução nQ 104, de 1985, que au
toriza a Prefeitura Municipal de Araras, Estado de São 
Paulo, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
7.952J:W2000 (sete_ bilhões, novecentos e cinqUenta e 
dois milhões, oitocentos e dois mil cruz~iros). 

6 
Discussão. em turno único, da redução final (oferecida 

p~l:t Comiss..lo de Redução em seu Parecer n~' 826, de 
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LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS 

Diretor-Gerol do Senado Federal 

JOS~ LUCENA DANTAS 

Diretor- Executivo 

JOÃO MORAES DA SILVA 

Diretor Administrativo 

MÁRIO CÉSAR PINHEIRO MAIA 

Diretor Industrial 

PEDRO ALVES RIBEIRO 

Diretor Adjunto 

· 1985), do Projeto de_ Resolução n9 106, de 1985, que au
toriza a Prefeitura Muriícipal de Arenâpolis, Estado de 
Mato Grosso, a contratar operação de crédito no valor 
de Cr$ 897.577.690 (oitoce;ntos e noventa e sete;_roilhões, 
quinhentos e setenta e sete mil, seiscentos e noventa cru
zeiros). 

7 

DiscusSão,::::em: üit!lQ único, do Projetode_Lei do Sena-_ 
do n"' 56, de 1979 -Complementar, de autoria do Se_na
dor Henrique Santillo, que cria a Região Metropolitana 
de Goiânia- GO, na forma do art. 164 da Constituição 
Federal, tendo 

PARECERES, sob n~'s 452 e 453, de 1984, das Com is~ 
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitüCionãlidade, 
j uridicidade, com voto v_encido, .em separado, do Sena~ 
dor Murilo Badaró; e · 

-de Economia, favorável. 

8 

Discussão, em turno único, do Projeto-de Resolução 
nl' 115, de 1985 (apresentado pela Comissão de Econo
mia como conclusão de seu Par:ecer o~' 800, de 1985), que 
autoriza u Prefeitura Municipal de Uberaba (MG) a ele
var em Cr$ 100.988.400 (cem milhões, novecentos e oi
tenta e oito mil e quatrocentos cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n~"s 801 e 802, de 1985, das Comis
sões: 

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

-de Municípios, favorável. 

O SR. PRESIDENTE (A~berto Silva)- Está encerra~ 
da u reunião. -~--- ·-

(Levanta-se a reunião às 14 horas e 40 minutos.) 

EXPEDIENTE DESPACHADO NOS TER
MOS DO !f 2' DO ART.I80 DO REGIMENTO IN
TERNO 

OFICIO 

no· Primeiro--Secretário da Câmara dos Deputados 

N~> 673/'05, de II do corrente, comunicando a rejeiçãO 
das emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n~" 
26, de 1978 (n"' 317/75, naquela Casa), que regula o 
exercício da profissl!o de Técnico em Radiologia, e dá 
outms providências. 

(.Projeto enviado à sanção em 11-10-85,) 

DIÁRIO DO CONQRil.SSO NACIONAL (Seção II) Outubro de 1985 

EXPEDIENTE 
CENTRO GR4FICO DO SENADO FEDERAL 

DI4RIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Impresso sob a responsabilidade da Mesa do ·senado Federal 

ASSINATURAS 

Via Superfície: 

Semestre 

Ano 

Q$ 3.000,00 

Cr$ -6.000,00 

Exemplar Avulso, Cr$ 50,00 

Tiragem: 2.200 exemplares. 

PARECERES 

_PARECER 
______ N• 844, de 1985 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n' 
26, de 1984 (~ 52/84, na Câmara dos Deputados). 

Relator: Senador Octií1'io Cardoso 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 
Decreto Legislativo n~" 26, de 1984 (n"' 52f84, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto do Protocolo con~ 
-cerrrellie ã CiUiàid_li_ ao ACOrdo_d_e Corneyç_ío ~- :e-ª"gamen
tos, de 5_dejunho de 1975, entre o Governo da Repúbli
ca Federa,tiva do Brasil e o Governo da República Socia
lista da Romênia, concluído em Brasília, a 29 de d~
-zem bro de 1983. 

Sala dUs Comissões, lO de outubro de 1985. -José lg
nâcio Ferreira, Presidente: - Octávio Cardoso, Relator 
-- Nivaldo Machado. 

ANEXO AO PARECER No 844, DE 1985 

Redação fmal do Projeto de Decreto Legislativo n' 
26, de 1984 _(n~" ;i2/84, na Câmara dos Deputados.) 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos 
termos do art. 44, item I, da Constituição, e 
eu, . ,. Ptes_id_cmte _do _Senado Federal, pro

--~- mulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1985 

Aprova o texto do Protocolo concernente à emenda 
ao Acordo de Comércio e Pagamentos, de 5 de junho 
de 1975, entre o Gonmo da República Federativa do 

- Brasil e o_ Governo da República Socialista da Romê
nia, concluído em Brasília, a 29 de dezembro de 1983. 

O CongreSso Nacional decreta: 
Art. 19 E aprovado o texto do Protocolo concernen

te à emenda ao Acordo de Comércio e Pagamentos, de 5 
de junho de 1975, entre o Governo da República Federa
tiva. do Brasil e o Governo da República Socialista da 
Roménia, concluído em Brasília, a 29 de dezembro de 
I983. 

Art. 2"' Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 

PARECER 
N• 845, de 1985 

(Da Comissão de Redação) 
R_çdação final do Projeto de Decreto Legislativo_ n~ 

30~ de 1983 (n~" 1~~, na Câmara dos Deputados). 

Relator: Senador Nivaldo Machado 
_ A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 

Decreto Legislativo n~ 30, de 1983 (n"' 18/83, na: Câmara 
dos Deputados), que aprova o tex.to do convênio sobre 
Transporte Terrestre Fronteiriço de Carga, celebrado 
entre_9_ QQ~~rQO da R~ública Federativa do Brasil'e o 
Governo da República da Venezuela, concluído em Ca
racas, a 19 de fevereiro de 1982. 

Sala das Comissões; 10 de outubro de 1985. -.-José lg
nácio Ferreira, Presidente - Nivaldo Machado, Relator 
- Octádo Cardoso. 

ANEXO AO PARECER N• 845, DE 1985 

RedaçiíO final do Projeto de Decreto Legislativo ~ 
30, de 1983 (n~" 18/83, na Câmara dos Deputados). 

~~paço sabei' que o Congresso Nacional aprovou, nos 
termos do art. 44, item I, da Constituiçãp, e eu, 

gutnte 
, Pres~d_ente do_Senado Federal, promulgo o se-

DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1985 

Apro1'a o texto do Con1'ênio sobre Transporte Ter
restre Fronteiriço de Carga, celebrado entre o Gover
no da_ República Federativa do Brasil e o Governo da 
República da Venezuela, concluído em Caracas, a 19 
de fenreiro de 1982. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I"' E aprovado o texto do Convênio sobre 

Transporte Terrestre Fronteiriço de Carga, celebrado 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República da Venezuela, concluído em Ca
racas, a \9 de fevereiro de 1_982. 

Art. 21' Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 

PARECER 
N• 846, de 1985 

(Da Comissão de Redação) 

Redação fmal do Projeto de Resolução n~" 112, de 
1985. 

Relator: Senador Nivaldo Machado 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução n~" 112, de 1985, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Aparecida do Taboado, Mato Grosso do Sul, 
a elevar em Cr$ 151.058.702 (cento e cinqUenta e um mi
lhões, cinqUenta e oito mil, setecentos e dois cruzeiros) O 
montante de sua dívida consolidada interna. 

Sala das Comissões, lO de outubro de 1985. -José Ig
nácio Ferreira, Presidente- Nivaldo Machado, Relator 
- Octávio Cardoso. -
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ANEXO AO PARECIOR N'í!46, DE-"i985-

Redação final do Projeto de Resolução n~' 112, de 
1985. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termoS 
do art. 42, item VI, da Constituição, e eU; - - -- , Pre-
sidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No , DE 1985 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Aparecida do 
Taboado, Mato Grosso do Sul, a contratar, junto à 
Caixa Econômica Federal, operação de crédito nova
lor de Cr$ 151.058.702 (cento e cinqüenta e um mi
lhões, cinqüenta e oito mil, setecentos e dois cruzei
ros), para os fins que especifica. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 E a Prefeitura Municipal de Aparecida do 

Taboado, Mato Grosso do Sul, autorizada a contratar, 
junto à Caixa Econômica Federal, na qualidade de ges
tora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS, operação de erMita, no valor de Cr$ 151.058".702 
(cento e cinqUenta e um milhões, ciriqüenta e oito mil, se-
, tecentos e dois cruzeiros), correspondenteS a 1 1.396,64 
Obrigações Reajustâveis do Tesouro Nacíomil -
ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 
13.254,67 (treze mil, duzentos e cinqüenta e quatro cru
zeiros e sessenta e sete centavos), vigente em julho de· 
1984, destinada à implantação de guias e sarjetas no Mu
nicípio, obedecidas as condições admitidas pelo Banco 
Central do Brasil no respectivo processo. 

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

t>ARECER 
N• 847, de 1985 

(Da Comissão de Redaçio) 

:Redação final do Projeto de Resolução n'~ 109-, de. 
1985. 

Relator: Semidor Nivaldo Machado 

A Comissão apresenta a redação fmal do Projeto de 
Resolução n'l' 109, de 1985, que autoriza o Estado do Rio 
de Janeiro a elevar, temporariamente, em 
Cr$ 78.117.802.912 (setenta e oito bilhões, cento e dezes
sete milhões, oitocentos e dois mil, novecentos e doze 
cruzeiros), o montante de sua divida consolidada inter
na. 

Salu das Comís:S:ões, 10 di oUtubro de 1985. -José lg
nácio Ferreira, Presidente - Nivaldo Machado, Relator 
- Octávio Cardoso. 

ANEXO AO PARECER No 847, DE 1985 

Redação final do Projeto de Resolução n"~" 109, de 
1985. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, item VI, da Constituição, e eu, , Pre-
sidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No , DE 1985 

Autoriza o Estado do Rio de Janeiro a elevar, tem
porariamente, o montante de sua dívida consolidada. 

O Seriado Federal resolve: 
Art. 1'1' to Estado do Rio de Janeiro autorizado a 

. elevar, temporariamente, o parâmetro estabelecido no · 
item III do artigo 2'1' da Resolução n"~" 62, de 28 de ou
tubro de 1975, alterada pela Resolução n' 93, de 1t de 
outubro de 1976, ambas do Senado Federal, de modo a 
permitir o registro de uma emissão de 3.533.070 (três mi~ 
lhões, quinhentos e trinta e três mil e setenta) Obrigações 
do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro- Tipo Reajus
tável (ORTRJ), equivalentes a Cr$ 78.117.802.912 (se
tenta e oito bilhões, cento e dezessete milhões, oitocentos 
e dois mil, novecentos e doze cruzeiros), considerado a 
valor nominal do título de CrS 22.110,46 (vinte e dois 
mil, cento e dez cruzeiros e quarenta e seis centavos), ví
gente em dezembro de 1984, destinado ao pagamento de 
compromissos da Companhia do Metr9politano do Rio 
de Janeiro, vencidos em 1984, obedecidas as' condições 
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admitidaS pelo BaRco CeÍltral do Brasil no respectivo 
processo. 

Art. 2<~ Esta resolução entra em vigor na data de sua 
pUblicação. 

PARECER 
N• 848, de 1985 

(Da Comissão de Redaçào) 

Redação final do Projeto de Resoluçilo n'l' 98, de 
1985 -

Relator: Senador Octávio Cardoso 

A Comissão apresenta a redação final dQ -Projeto de 
Resolução n"~" 98, de 1985, que suspende a execução do 
art. 213 da Lei Compleme_ntar n'l' 28_, de 1982, do Estado 
da Paraíba. -

Sala das Comissõés, lO de outubro de 1985. -.Josélg
nácio Ferreira, Presidente - Octávio Cardoso, Relator 
- Nivaldo Machado. 

ANEXO-AO PARECER No 848, DE 1985 
:R.edação final do Projeto de Resolução n<~ 98, de 

1985 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 

do art. 42, item VII, da ConstitUição, e eu, 
PreSidente, promulgo a seguinte 

_ RESOLUÇÃO N• , DE l985 

______ Suspende, por inconstitucionalidade, a execução 
do art. 213 da Lei Complementar n9 28, de 1982, do 
Estado da Panuõa. 

o·-serfãdo Federal resolve: 

Artigo único. E suspensa, por inconstitucionalidade, 
nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal 
Federal, proferida em 10 de maio de 1984, nos autos do 
Recurso Extraordinârio n'l' 100.148-8, do Estado da Pa
raíba, a exeçução do art. 213 da Lei Complementar nq 
~8. ~~ 1982, daquele Estado. 

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORFS 

11~ Reunião, realizada em 4 de setembro de 1985 

--ÁSÕnZe"-hOrus, do diu quatro de setembfÕ de mil nove
centos e oitenta e cinco, na sala de Reuniões da Comis
são, na Ala Senador Nilo Coelho, sob a Presidência do 
Senhor Senador Cíd Sampaio, Presidente, e eventual
mente do Senador Amaral Peixoto, presentes os Senho
res -~enadores VirgHio Távora, Milton Cabral, Lomanto 
Júnior, Carlos Lyra,-Itamar Franco, João-Cãimon e Jor
ge Knlume, membros da Comissão, contando ainda, 
com a presençu ilustre do Senhor Senador José Fragelli, 
Presidente do Senado Federal, dos Senhores Deputados 
DlOgo Nonilifa e Itulo -Conti, do secrefário~Geral do 
Ministério das Relações Exteriores, Embaixador Paulo 
de Turso Flecha de Lima, reúne-se a Comissão de Re
lações Exteriores, para ouvir a palestra do Senhor Minis
tro de Estado das Relações Exteriores, Doutor O lavo Se
tú_b_l.!l. 

-DCixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Jutahy Magalhães, Luiz Viana, Aloy
sio Chaves, Suldunha Derzi, Severo Gomes, Fábio Luce~ 
m1, Aderbul Jurem a, Lourival Baptista, Albano Franco e 
Nelson Carneiro. 

Huvendo_ n_úml!:ro regimental, o Senhor Presidente de
cluru abertos os trubalhos, dispensando a leitura da Ata 
du reunião anterior, que é dada por aprovada._ Prosse
guindo, Sua Excelência comunica que a presente reunião 
destina-seu ouvir a palestra do Chanceler O lavo Setúbal, 
sobre us diretrizes a dotadas pelo Ministério das Relações 
Exteriores, para a política externu brasileira. Dessa for
mã, convida Sua Excefência para tomar lugar à mesa, a 
fim de dar início a sua fala. Encerrada a exposição do Se
nhor Ministro, usam da palavra para interpelações à Sua 
Ex_celênciu, pela ordem de inscrição, os Senhores Sena
dores Itamar Frunco, Milton Cabral, Virgílio Távora, 
Amurai Pei_xoto, Carlos Lyra, Jorge Kalume, Lomanto 
Júnior, João Calmon e Cid Sampaio. Encerrada a fase de 
interpelações, o ~nhorSenador Amaral Peixoto, que as
sumir<! eventualmente a Presidência dos Trabalhos, 
agradece a presença do Senhor Ministro, passando a 
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Presidência ao Senhor Senador Cid Sampaio, que decla~ 
ra encerrudu a reuniüo, determinando que as notas tu
quigrúficas referentes à exposição e aos debutes, tão logo 
traduzidas sejam publicadus em anexo a ata da reunião. 
E eu, -PaulO -Roberto Almeida Campos, Assistente da 
Comissão, lu v rei u presente Ata, que lidu e_aprovada serâ 
aSsinadu pelo Se"rihor Presidente. -Cid Sampaio. 

ANEXO À ATA DA ii' REUNIÃO DA CO
MISSÃO DE RELA COES EXTERIORES. REA· 
UZADA EM 21 DE AGOSTO DE 1985. ÀS 11:00 
HORAS. REFERENTE À PALESTRA PROFERI· 
DA PELO SENHOR MINISTRO DE ESTADO 
DAS RELA Ç0ES EXTERIORES, DQDT'OR 
OLA VO SE;T08AL ~QUE SE PU8L/CA DEVI
DAMENTE AUTORIZADO PELO SENHOR 
PRESIDENTE. 

Presidente: Senador-Cid Sampaio 
]1'-Vice-Presidente~ Senador Virgílio Távora 
29-Vice-PrcSidente: Senador Saldanha Derzi 
(Integra do upanhumento taquigráftco.) 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sampaio)- Está aberta a 
reunião. 

Presente o Sr. Ministro das Relações Exteriores, Dr. 
Ohtvo Setúbal, paru proferir uma palestra sobre o resul~ 
tado e entendimentos havidos pelo Ministério, pelo Ita
muruty, com diferentes países, que ele tem visitado, e o 
relacionamento de suus visitas com a política mantida 
pelo Ministério do Exterior ou pelo Governo brasileiro. 

Eu creio que é inútil apresentar o Ministro Olavo Se
túbal, um homem com grande folha de serviço ao Brasil, 
que na utiVidude privada foi emPresário e logrou êxito 
bem-sucedido, um exemplo da organização no Brasil; na 
Prefeitura de São Paulo credenciou-se como homem 
público e hoje, no Ministério das Relações Exteriores, 
ajudu a Novu República a reconstruir o País, que hoje 
tunto depende do esforço dos pOHticos, dos homens 
públicos que têm <I rsponsa6ilidade da administração. 

O Ministro Oluvo Setúbal tem, através de vários pro~ 
nunciumentos-e d& conferência que fCz na Câmara, pro~ 
curado trazer pura o conhecimento dos brasileiros, prin
cipalmente do P..urlamento brasileiro, o resultado do seu 
esforço e do seu trabalho. Dispenso-me de analisar Ou de 
fuzcr apresentação do MinistroOlavo Setúbal, o qual to
dos os parlamentares conhecem e têm julgamento feito. 
Assim, eu vou transmitir a pulavru ao ilustre conferencis
ta, agradecendo uo Senador Josê Fragelli a presença hoje 
nessa Comissão. 

Tem a palavra o Ministro Oluvo Setúbal. 

O SR. OLAVO.SETÚBAL- Sr. Presidente da Co
missilo de Relações Exteriores do Senado Federal, Sr. 
Presidente do Senado Federal, Srs. Senadores. 

E com sat!Süição que Venho à Câinara Alta ·da Con
gresso, para manter um primeiro cantata formal com a 
sua Comissão de Relações Exteriores. Já estive naCo
missão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputa
dos, onde expus, em linhas gerais, as orientações bâsicas 
da política externa du administração que ensaiava os pri
meiros passos. Desde então, realizei algumas missões ao 
exterior, e é particularmente sobre elas que lhes desejo 
falur. Reputo du muior importância a oportunidade de 
partilhar com os Senhores o resultado dessa iniciativa. 
Tenho dito, e reitero minha intenção de construir com o 
Legislutivo um relacionamento aberto e assíduo. 

Como subcm os Senhores, os pafses em desenvolvi
mento, em purticulur oS da América Latina, os Estados 
Unidos e a Europa Ocidental representam objetivos 
prioritúrios da açào externa bn1sileira. 

No âmbito de uma política universalista, conio é a 
nossa, que nào exclui regiões nem países, e que, como 
disse Araújo Castro, reflete a índole de uma nação que 
di põe de "pontes naturais e uma linguagem natural para 
t0dos os continentes", aqueles pólos detêm uma relevân
ci<i toda especial. História, cultura, etnia, coinCidências 
políticas e sólidos vínculos económicos explicam tais a fi~ 
nidades. 

De um ângulo temático, por outro lado, tenho expres
sado minhu preocupação com os problemas de ordem 
económico-tinunceira que nos afligem, e com sua crucial 
dimensão externa. Nunca, em nossa história de Nação 
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independente, foi tão decisiva a ligação com o mundo ex
Leri_or. 

Obedecendo a essas linhas naturah(do interesse nac_io
nal, decidi que minhas primeiras missões à frente da 
Chancelaria brasileira seriam a Buenos Aires, onde m_an
tcría um primeiro coritato com o Governo daquele país 
vizinho; _a Estocolmo, onde participaria de reunião mi
nisterial sobre a situação do comêrcio mundial e faria vi': 
si ln de trabalho ao Governo local; a Washington, onde 
me encontraria caril autOridadeS-da área política eco
mercial; eU fndia, onde participei de reunião de minis
troS de países do Terceiro Mundo e realizei visita oficial. 
Estive também no Peru e na Bolívia, integrando, nuin ca
so, e chefiando, no outro, as missões especiais brasileiras 
às cerimônias de posse dos novos chefes de governo da
queles países. 

No que diz respeito à Argentina, que visil.erem h1ãí6, 
creio que o balanço dos cantatas realizados foi bastante 
positivo. o sentidQ_da_ minha ida fõi o-de abrir o diálogo 
entre os dois governos c proceder a um levantamen_to dos 
problemas existenres-_e à discuSsão de poss1veis iniciati
vas visando à dinamização do relacionamento bi!J:l_t.eral. 

Realizei, nesse sentido, proveitosos cantatas com o 
Presidente Alfonsín e com o Chanceler Dante Caputo. 
Trocamos idéias sobre temas de interesse comum, como 
dívida externa, situ-ação na América Central e na Améri
ca Latina em geral, e abordamos também tópicos de rele
vância mais diretã para aS relações bilaterais, como a si
tuação do intercâmbio comercial. 

Br;,1sil e Argentina defrontam-se hoje com ingenteS 
problemas de natureza doméstica e externa. Dedicamos 
atenção especial ao desequilíbrio atualmente observado 
na balança de comércio, que vem resultando na acumu
lação de saldos crescentes em favor do Srasil. Esse des
compasso tem causas estruturais, que devem ser estuda
das com cuidado, pois sua manutenção em níveis excessi
vos geru problemas em ãreas-sensíveis nos dois países. 

O i.nteresse nã :Preservação de um intercâmbio adequa
do com a Argentina levou-me, após o regresso ao Brasil, 
a propor ao Senhor Presidente da República a realização 
de uma reunião íntermiriísterial para estudar possíveis 
medidas governamentais de atenuação dos dese., 
quilíbrios hoje observados. A reunião foi realizada, sob a 
alta dircçào do_Ch_efe_d__o Governo, dela resultando a de
cisão de direciona:rmos para aquele país parcelas das 
nossas importações de trigo e petróleo. Dessa forma, fi
cou patenteada nossa disposição de manter um relacio
namento comercial mais equilibrado com a Argentina. 

A situação de descompasso que se vinha observando 
constituía verdadeiro des~dio à consecução de uma das 
preocupações bllsicas de nossa política exteina, que é a 
c_oopemção entre nações em desenvolvimento. Se doís 
País que contam com tantas afinídades- a que se soma 
a. proximidade física- não se revelarem capazes de esta
belecer uma linha de ação comum efetiva, súã ni.uito 
dilicil que a co_opcração Sul-Sul venha a tornar-se uma 
realidade entre o Brasil e outros parceiros_em desenvolvi
mento. 

Em Estocolmo, minha estada, em junho, teve o duplo 
propósito de manter o diálogo político com o GoVerno 
sueco e de assegurar a presença brasileira em reunião mi
nisterial informal sobre temas de c_omércio, que ali se 
realizava. 

Avistei-me com_ os reis da_ Suécia· e-Com o Chanceler 
Lennart Bodstroem. A entrevista com o Chanceler Bods
troem foi muito cordial e permitiu amplo intercâmbio de 
opiniões sobre a conjuntura política internacional, com 
ênfase na situação da América Central, no problema da 
dívida externa dos países em desenvolvimento e o víncu
lo comércio-finanças, além, naturalmente, do estado das 
relações bilaterais. 

A reunião ministerial informal sobre a situ.ação do co
mércio internacional, realizada em Estocolmo por inicia
tiva do Ministro para o Comércio Exterior do País, Mats 
Hellstrom, contou com a participação de vinte e um mi
nistros de países de todas as regiões do globo. 

O en...-ontro ensejou ampla troca de idéias sobre os 
problemas do comércio e também sobre o inter
rclacionamento entre estes e as questões financeiraS-e 
monetárias. Ficou evidente, durante a reunião, o propó
sito dos EUA, com o apoio dos demais países desenvol
vidos, de obter um consenso a respeito da convocação de 
uma reunião preparatória de uma nova rodada de nego-
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ciuções comerc_iais no âmbito d_o GATT sobre comércio 
- -de b~ns e serviços. Tal negociação vem sendo evitada pe

los países em desenvolvimento, entre eles o Brasil. 
A persistênci<1 do impasse nas posições dos dois gru

pos deu-me nítid<J impressão de poder comprometer um 
dos objdivos básicos dos p::1íses em vias de desenvolvi
mento, qual seja, a obtenção, em algum momento, da se
paração do tratamento das questões de bens da de ser
viços. Pareceu-me _que a manutenção desse dilema nos le
varia, num praZ-O muito c_urto, a ter de nos comprometer, 
_de uma forma ou de outra, com idéia de uma convo
cuçüo de _reunião de funcionários de alto nível para exa
minar em conjunto os problemas do .comércio de bens e 
de serviços. 

Atento a tal risco, resolvi levantar, d,esde logo, a idéia 
de separar os dois processos, transformando-a numa 
j':>fC:COOdiçãO para- a aceitação __ de qualquer reunião preli
minar. 

__ ~-.solução de compromisso por mim aventada implica 
conç~sõ~ de a_mbas as partes: os pafses em via de desen
volvimento abririam mão da noção de __ seqUência, na 

_ qual un:t_'!_rQ_dªda_~obre_ bens seri_a a primeira_p_r:io~idade, 
e os países desenvolvidos- em -pãrticular os EUA- re
nunciariam à Pretensã"O de uma rodada única engloban
do bens e serviçqs. 

De Estocolmo, encerrada a reunião ministerial, segui 
para os Estados Unidos. A caminho de Washington, 
detive-me em Nova Iorque, onde mantive proveitosos 
contatos no âmbito da Organização das Nações Unidas 
e dos meios de comuni,cação. Avistei-me com o 
Secretário-Geral da ONU, Javier Perez de Cuellar, e 
com ele troquei idéias sobre a conjuntura política e eco
nómica mundial, em particular sobre a crise da_Amériea 
Central, endividamento dos países em desenvolvimento, 
negociações no GATT e negociações Norte-Sul. Este pri
meiro cantata com o Secretário:.Geral das Nações Uni
das· revelou-se-útil e positivo, como manifestação do in
teresse brasileiro naquela Orgariização. 

Estive tambéiri com os diretO"res--do Jornal The New 
York Times, com quem conversei, demoradamente, pro
curando transmitir os pontos de vista- brasileiros acerca 
dos principaís temas da agenda política hemisférica. 

Em Washington, cumpri intensa programaçãO, que in
cluiu entrevista· e almoço com o Secretãrio de Estado 
George Shultz, e encontros com o Secretário de Comér
cio Malcom Baldridge e com o Representante para As
suntos de _Comércio da Cã.sa Branca, CI:iYtOn Yeu"tter. 
Visitei ainda o Secretário-Geral da Organização dos Es
tados Americanos, que é o_ brasileiro João Clemente Bae
na Soares, e mantive encontros com a -direção do jornal 
The Washington Poste com jornalistas cOnvidados pela 
revista Foreign Policy. 

Honrou-me sobremodo ser recebido pela Comissão de 
Relações Exteriores do Senado Americano, onde tracei 
breve retrospecto da situação política brasileira na fase 
atual de transição democrática, e apontei os principais 
desafios e expectativas ora enfrentados pelo Governo do 
Presidente José_ Sarney. Ressaltei nossa determinação nã. 
tarefa de fortalece_r as instituições representativas e situei 
esse eSforço no âmbito das enormes dificuldades econô~ 
micas com que se defronta o País. No debate que manti
v_~ a segujr:_ com os Sen_adores presentes, recolhi expres
sões de simpatia pelo processo de redemocratização do 
Brasil, e de apoio ao novo Governo. 

J"ive t_ambé~, por solicitação dele própriO; encontrO 
com o ex-Secretário de Estado Henry K,ís-siil.ger. Çonver
samos sobre a crise na América Central e, mais demora
damente, sobre a questão da dívida ex__terna dos países 
latino-americanos. Reiterei ao ex-Secretãrio de Estado 
ilossa convicção de qUe esse problema deve ser objeto cfe 
uma anãlise de cunho polítíco; que transcenda o nível es
tritamente técnico, ConcordoU ele com ess.a abordagem, 
e expressou a idéia de que os Estados Unidos de~am 
promover um "Novo Plano Marshall" para a América 
Latina. 

No decorrer dos encontros mantidos com congressis
tas e jornalistas, tive ocasião de comentar aspectos da 
política externa brasileira, particularmente nossas po
sições mais recentes sobre a crise centro-americana e 
sobre a possibilidade de reatamento d_e relaçõ_es diplomã
ticas com Cuba. 
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Com~ os Se.cretários de: _Estado Shultz e Baldridge, e 
com o Representante para Assuntos de Comêrcio Yeut
ter, o diálogo concentrou-se na agenda de assuntos eco
nômicos, cuja relevância pareceu-me estar mais C'mais a 
exigir decisões em nível político. Procurei sensibilizares
ses interloc:utQr~s. em todas as oportunidades, para o 
fato de _ _que constitui prioridade para o Brasil melhorar 
spa._posição comercial, pois só a manutenção de superá· 
vits comerciais nos permitirá atender ao serviço da dívi
da externa. Assinalei que, em 1984, o pagamento deju
JOS da dívida correspondera a 40 por cenú:> de nossa re
ceita dC: exportação, 4 por cento do PNB, e consumira a 
totalidade do nosso saldo exportador. A manutenção de 
superãvits com praticamente todos os países com que co~ 
merciamos - à exceçào dos produtores de petróleo -
vem gerando crescentes reclamações, mormente de paí
ses em desenvolvimento também endividados. Esses paí
ses não aceit~_ue_ procuremos gerar indefinidamente 
saldos de intercâmbio para transferi-los aos países credo
res. 

I11_sist~ também_ na necessidade de o Governo brasileiro 
contar_com o apoio dos Estados Unidos no âmbito do 
Fundo Monetário Internacional, com vistas à nego
ciação de metas de reajuste interno que não impliquem o 
aprofundamento da recessão. 

Sublinhei a ncissa preocupação com a possibilidade de 
imposição de restrições às importações de calçados bra
sileiros 00s EStado-s Unidos. Chamei a atenção para a eS
pecial sensibilidade do assunto no Brasil, uma vez que a 
produção de calçados é realizada por nuinerosas empre
sas privadas de pequeno e triêdio porte. Ademais, as ven
das desse.itc;:m representam hoje uma parcela significati
va das nossas exportações para o mercado norte
americano, onde ocupam a primeira posição, ascenden
do a valores três vezes superiores aos dos embarques de 
produtos siderúrgicos. Embora ponderando que as im
portações de calçados estrangeiros respondem hoje por 
cerca de três quartos do consumo doméstico desse artigo 
nos Estados Unidos, o Representante para Assuntos de 
Co_mércio assegurou-me que minhas ponderações seriam 
levadas na devida conta pela Casa Branca. 

Garantià idêntica foi~me dada com relação às impor
tações de etanol, cuja relevância salientei, inclusive como 
uma alternativa para a utilização da cana na presente 
cOfljtintiJr~ de depressão dos preços mundiãis do açúcar. 

Considero que os objetivos visados no primeiro diálo
go pOlítico da Nova República com a administração 
norte-americana foram plenamente atingidos. Marcadas 
pelo tom franco e cordial, as conversações ali mantidas 
deixaram clara a disposição do novo Governo democrã
tlcO brasileiro de manter um diálogo aberto e maduro 
com os Estados Unidos. 

A despeito de uma agenda mais concentrada em temas 
econômicos, a viagem a Washington permitiu transmitir 
uma mensagem eminentemente política-: a de que a con
solidação das instituições democráticas no Brasil, apesar 
de constituir um processo intrinsecamente interno, é for
temente condicionada por fatores exógenos, representa
dos pela conjuntura econô_mico-financeii-a. Deixei claro, 
também, que o fortalecimeento do regime representativo 
exige a prática de políticas riconômicas internas anti
recessivas, capazes de promover a retomada da atividade 
económica e o crescimento dos níveis de emprego. 

fnsistl em que, para o Brasil, ê fundamental assegurar 
a expansão continua do comércio exterior~·-pois Só um 
aumento significativo do valor das nossas exportações 
nos permitirá alcançar o duplo objetivo de aumentar as 
importações, na perspectiva de uma retomada do desen
volvimento, e, ao mesmo tempo, gerar os salçlos neces· 
~:árias à: amortização de nossos compromissos financei
ros internacionais. 

E"stive em Nova Delhi no perfodo de 21 a 25 de julho, 
para visita oficial de carãter bilateral, e para participar 
dos trabalhos da Reunião de Ministros dos países em de
senvolvimento sobre a criação de um Sistema Geral de 
Preferências Comerciais. 

Os objetivos políticos de minha viagem à India, duran
te a qual mantive proveitosa entrevista com o Primeiro
Ministro Rajiv Gandhi, parecem ter sido" alcançados. 
Encontrei receptividade para a proposta de estabelecer 
com aquele país uma relação especial e não-excludente, 
b::lseada em semelhanças objetivas de extensão territo-
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ria!, população-, nível comparável de desenvolvimento e 
industrialização, em semelhanças institucionais, uma vez 
que os dois pai'Ses são as maiores democracias do Tercei
ro Mundo, e políticas, pois o Brasil e a India têm susten
tado posições anâlogas em temas como o desarmamento, 
a cond~ação do apartheld e diálogo Norte-Sul. Acredito 
que minha viagem terá contribuido tambêm para fortaJe.:. 
cer a cooperação econômica bilateral. Assegurei que en
vidaríamos esforços para reduzir o crescente superávit 
com a lndia (atualmente exportamos 400 vezes mais do 
que importamos daquele país) e sugeri que medidas con
cretas fossem examinadas visando ao aumento das im
portações brasileiras. 

O Acordo de Cooperação Científica-e Tecnológica que 
concluímos em Nova Delhi abre o caminho para uma 
cooperação mais específica nas -áreas da agricultura, da 
pesquisa espacial e dã informática. Além da cooperação 
intergovernamental, há campo para a transfei-ência- co-
mercial de tecnologia brasileira no _que diz respeito, por 
exemplo, ao álcool combustív.el ou a certas tecnologias 
petrolíferas, como a de prospecção offsbore a grandes 
profundidades. 

Nos encontros que mantive com o Primeiro-Ministro 
e com o MinistrO- do Comércio ei Finanç-as tiveram espe-
cial realce as questões da dívida externa e da nova roda
da de negociações comerciais. Foi importante registrar a
coincidência de opiniões entre os dois países, sobretudo 
no que diz respeito à coordeilação de pósiçóes nos pr6xi
mos encontros do GA IT. 

De Nova Delhi, segui para Lima, onde integrei a Mis
são Especial brasileira que, chefiada pelo Presidente da 
Câmara_dos Deputados, Deputado Ulysses Guimarães, 
compareceu às cerimônias que, nos dias 28 e 29 de julho, 
assinalaram a investidura constitucional do Senhor Alan 
Garcia Pérez na Presidência do Peru. 

A presença, em Lima, de delegações de todos os países 
latino-americanos, nove das quais em nível de Chefes de 
Estado, e quase todas integradas pelos respectivos Chan
celeres, ensejou a realização de encontros bilaterais im
portantes. 

Deles, resultou a publicaçã:o de uma declaração, pela 
qual os Chanceleres do Brasil, Argentina, Uruguai e 
Peru reafirmaram seu apoio à ãção do Grupo ae Conta
dora, e colocaram-se à sua disposição para a- discussão 
de iniCiatiVas comuns de natureza polftica que pudessem 
vir a fortalecer o trabalho do Grupo com vistas a uma 
solução pacífiCa ·e negociada da crise na América- Cen
tral. 

Entendimentos m-antíaoS em Lima, ei:ltre os reprCSen~- · 
tantes dos países participantes-do Coitse-nso de Cartage
na conduziram também à diVulgação de uma nota em 
que se anunciou a realização de consu~tas com a Comu
nidade Econôrriica EUi-OjJéiã, -a fim de explorar a:s con
vergêndas de posições que exíSfC:m entre as duas partes 
acerca do problema da dívida externa dos países latino
americanOs. Com essa finalidade, será realizada ainda 
este mês reunião técnica do Conselho, para preparar a 
posição latino-americana. 

Senhores Senadores, 
Como sabem os Senhores, mantém o Brasil uma poli~ 

tica de condenação enfática da prática do apartheid pela 
Africa do Sul. Consideramos essa politica uma afronta à 
opinião pública mundial e à nossa própria índole de 
nação multirracial e democrática. Representa ela, ade
mais. uma ameaça à paz, por constituii-se em foco per
manente de tensão com os países irmãos da África negra. 
Reforçando a política brasileira de repúdio à segregação 
racial institucionalizada. o Senhor Presidente da Re
pública assínou- ii2 mês pasSa-do Decreto pelo qual foi 
proibida a venda de petróleo e derivados, armas e mu
nições, licenças e patentes de equipamento bêlico, para a 
Africa do Sul ou para o território da Namfbia, ilegal
mente ocupado pelo Governo de Pretóiia. Pelo mesmo 
ato, foram proibidas quaisquer atividades que caracteri
zem intercâmbio cultural, artístico ou desportivo com a 
Africa. do Sul. Dessa maneira, :issociou-se o Brasil àS 
nações democráticas do planeta, na adoção de sanções 
concretas contra a política do apartheid. 

Outro tema a_exigir acompanhamento e atenção com•
tantes do Itamaraty ê o da crise centro-americana. Coe
rentes com nossa posição de apoio ao Grtipo de Contã:.. 
dera, que nos parece oferecer a melhor alternativa de so-
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luçào negociada e pacífica para os conflitos da região, 
unimo-no&~ c-omo já tive ocasião de informar, à Argenti
na, Peru e trruguai na- formaÇão_de _um Grupo de Apoio 
político aos esforç~s de pacificação empreendidos pelo 
MéxicO, Colômbia, Venezuela e Panamá. No dia 24 últi
mo, compareci,juntarriente com os outros sete Chancele
res dos dois grupos. à reunião de consulta informal na ci
dade colombiana de Cartagena, para discutir as modali
da&s do suporte pOlítico a ser oferecidO peloS quatro 
paises sul-americanos aos quatro membros de Contado
ra. Decidimos que tal solidariedade tomará, segundo as 
circunstâncias, a fcirina de consultas e troca de infor
mações, gestões diplomáticas de apoio, e cooperaçã-o no 
quadro jurídico da Ata de Contadora. Ficou, assim, rea
firmada a convicção_ brasileira de que os problemas das 
nações centro-americanas têm raízes estruturaiS de natu
reza soda-i e_ecOnôfniCã,-e-QU.e sua sOlução deveser_ enca-_ 
-i_ninh~d_a pda via pOIItka:;-livre de ingerências eiXtt!"rria·s e 
Cfeilti-ci--da._vlgência· piefúi dii Prii1cfpí0- da autOdetermi
nação dos povos. 

Quando estive na Comissão de Relações Exteriores da 
Câmara dos Deputados, em maio passado, informei que 
havia determinado a realização de_ amplo estudo sobre a 
Oriai1liaçã0.d0- Minisiérlo das Relações Extúiores, com 
vistas à retifícaÇão de distorções observadas na estrutura 

'da-Chailc_elãrlã.;-e nq fllOCíoil<imerito- da ci.rrefr.ã -dípi():.
rn.áticL _F_osso_ __ a.sora d~zer·l~es _que esses _estu~os 
erlêoõ.tram:seeffisu-aláse tín·ál~-eqUe sefã enl. breve eD.ca
minhado-·ao LCiiSf<üivo um-projeto intéil-aâo de reforma 
no Jtamaraty. No meio-t~po, jâ foram tomadas diver
sas medidas retificadoras, e adotadas novas práticas ad
n:únistraUv~s _que_ vêm redundando em sensíveis reduções 
de despesa. sobretudo das despesas realizadas em dóla
res. Destaco,_ em particular, a eliminação de verbas de 
moradia.e representação que eram atribuídas a treze pos
tos que não dispunham de status de Embaixada, e a ex
tinção de cinco Consulados em cidades onde não se justi
ficava a manutenção de tais repartições. 

Senhores Senadores, 
=~-Com_ este breve relato, espero haver-lhes transmítido o 
essencial das primeiras iniciativas de política exterior da 
Nova República. Tenho registrado o crescente interesse 
que-vem manifestando o Legislativo por temas de políti
ca externa. Foi, assim, -com satisfação que atendi ao hon
roso convite da Comissão de Relações Exteriores para
vir ao "Senado Federal e manter um primeiro diálogó 
sobre óntSSuntos dif r'ninliá pasta. Faço-o na convicção 
de que assim estaremos contribuindo para o mais har

--monioso funciOnimirifo __ dos Poderes constituídos, e 
pa"ra a Consolidação e aprimoramento das instituições 
democráticas no País. 
__ Muito obt;_igadÇ>. (P3lmas.) 

O SR. PR~IDENTE (Cid Sampaio)- Deve se pro
cessar. agora~ _o debate ou as perguntaS dos Srs. Senado
res. 

Está inscrito, em primeiro lugar, o Senador Itamar 
Franco, a quem concedo a palavra. 

O SR. IT~MAR FRANÇO-Sr. Presidente, Sr. Mi
n~stro, nossos ~espeitos .. Vou tentar resumir_ a~ nossas 
per8untas a V. Ex• se bem que sempre entedi qUe, nesta 
Comissão, quando comparece um Ministro não deveria-· 
tf!.c:'-~_ter hora P.ara t~r_min~!· ma~.~e qualquer foram, pre~ 
tendo que as perguntas que dirigirei a V. Ex• sejam redu
zidas ao _mínimo pOssível. 

Primeira pergunta: como é do conhecimento geral a 
imprensa veiculou, recentememe_ noti~iãrio _s_obre umª 
r~posta ou ffiesmo-Iiltençã0-de O País deS"envolver Pes
qu"isa no sentido de fabricar artefatos atómico. Embora 
tenhamos cer~eza _de que essa infeliz idéia jamais tenha 
passado pela cabeça de qualquer autoridade responsável, 
que na opinião, sobretudo externa, hã suspeição de de
terminados setores que estariam a acalentar tal preten
são. A tod~. ~dência, _com justa razão, seriam O!?- argen
tírlOs. os que mais de perio se sentiriam ameaçados pela 
nottc::ia. 

ln_dagaria a V. Ex• que providênci3.s foram ou não 
adotadas pela Chancelaria, no sentido de desfazer, não 
só jiútto ao Govern_o eª- opinião públic::a d"a Argentina e 
às demais_ nações vizinhas qualquer suspeita quanto à 
propalada e certamente falsa intensão brasileira. 
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E aqui, Sr. Ministro, adianto para perguntar, se oBra
sil, tendo através de um decreto legislativo, aprovado o 
chama-do Tratado de Tratelolco. cidade do México, que, 
em um dos seus artigos, art. 1-1, item I. letra a, diz: 

.. As partes:_contr_atantes comprometem se u~ili
zàr: exClusivamente. para fins pacíficos o material e 
as instalações nucleares sob sua jurisdição e a proi
bir e impedir nos respectivos- territórios: 

a) Os ensaios, uso, fabricação, produção ou 
aquisição, por qualquer meio, de qualquer arma nu
clear." 

Perguntaria a V. Ex•. em complemento a minha pri
meira pergunta, se esse tratado está ou não em vigor pelo 
Brasil. E mais ainda, Sr. Minístro, tendo o Brasil assina
do o acordo Tril~teral, apesar de não ter assinádo o tra
tado da não proliferação ~uclear, mas assinado, repito, 
um Tr_atado Trilater~l Brasii~Alemanha e Agê~cia Inter
n"ãCionãl de Energia Atôm-ica, se nós também não es~ 
taríamos impedidos se quer de levantar a questão da 
construção de artefatos nucleares. É a primeira inda
gação qUe eu faço a V. Ex• 

O SR. OLA VO SETÚBAL- Com relação ao noti
ciário que a imprensa- veiculou no fim da semana passa-

- da. tomamos as seguintes iniciativas: mandamos a noS
sos Embaixadores, em todos os países da América Lati
na· e·outros-países que têni intereSse no assunto, entregar 
às respectivas chancelarias a nota explicativa distribuída 
pelo Ministério do Exército, esclarecendo em que nível e 
fim que condições tinha se dado o debate entre parlamen
tares e os oficiais do EXército". Esta nota foi recebida com 
grande satisfação na Argentina. Tive também a opOrtu
nidade de conversar pelo telefone com o Chanceler Dan-· 
te Caputo. que se sentiU iD-têlrámente tranqUilizado com 
a nota e com as informações que transmiti a ele de que o 
Brasil continuava absolutamente firme na determinação 
expressa, em todos os contratos e acordos internado~ 
na is, i:le -não dcbseiwOiver energia atômica com o objetivo 
béUco para construção de artefatos militares com uso 
desta energia. E esta é a linha qUe o Brasil tem reafirma
do em todas as suas manifestações, e especialmente no 
Tratado Tratelolco a que V. Ex' se referiu. • 

Quanto a sua pergunta se o tratado estâ em vigor, eu 
diria que, tecnicamente, não está, embora o Brasil tenha 
assinado o tratado, embora o Brasil tenha ratificado esse 
tratado pelos seus órgãos legislativos, hã um dispositivo 
que define que o mesmo só entrará em vigor, quando ele 
for aprovado por todas as nações envolvidas na área. E 
isso ainda não aconteceu. Mas, o Brasil, apesar de não 
estar juridicamente em vigor o tratado, se conduz e se: 
comporta de acordo com as normas do mesmo. Isso tem 
sido. expresso por nossas autoridades ao longo destes úl~ 
times anos. Portanto, esta é a situação em que o Brail se 
encontra com relaç-ão a esta situação. 

Com relação ao problema do acordo com a Alema
nha, devemos informãr a V. Ex• que este acordo subme
tido às normas da Agência Internacional, com sede em 
Viena, para o controle da enei'gia- atômica. E esse contro
le está sendo efetivado e mantido sobre todas as insta
lações que estão sendo construídas em função deste acor
do. 

Gostaria só de relatar um outro aspecto deste proble
ma. que eu acho que elucida alguns pontos. O Brasil não 
assinou o tratado de não-proliferação de armas atômi
cas. Assinou somente o Tratado de Tratelolco. E não o 
fez., porque o tratado• discrimina os países que não tives
sem. numa dada época, uma capacidade atômicajá defi
nida, separando países desenvolvidos e países que ainda 
não tinham atingido aquele estágio. O Brasil não assinou 
esse tratado e, portanto, toda sua atividade de pesquisa 
não é submetida à Agência Internacional de Energia 
Atómica, somente aquelas atividades que, em tratados 
específicos. sejam portanto, atividade atual atômica bra
sileira, somente o acordo com a Alemanha é que é sub
metido à fiscalização pela- Agência Internacional de 
Energia Atômica. 

O SR. I1AMAR FRANCO- Temos o conhecimen
tO- V. -Ex~ reafirma neste instante- d~ que nós não as
sinamos o trutado de não proliferação. Mas, pelo acordo 
que o Brusil assinou com a Alemanha, tendo- a supervi.:. 
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são da Agência Internacional de Energia Atómica, riós 
permitimos também a inspeção por este acordo, sobretuM 
do em artefatos milifares. Posso garantir a V. Ex• que 
isto está dentro do ACordo trilateral que foi asSinado 
com Brasil e Alemanha; podemos ter estas discordân~ 
cias ... 

O SR. OLA VO SETÚBAL- O problema é o seguin
te: o acordo ... 

O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex•disseeécerto: o 
Brasil não assinou o tratado de não proHferação nuclear, 
corretíssmo; mas, ao assinar um acordo trilateral, de que 
feZ parte Brasil, Alemanha c Agência Internacional de 
Energia Atômica, para que se desse prosseguimento ao 
processo de transferência da tecnologia do ciclo de com
bustível nuclear, o Brasil assumiu o compromisso com a 
Agência Internacional de Energia Atómica ... 

O SR: OLA VO SETÚBAL-- Certo, não hã dúvida, 
mas só sobre aquelas instalações ... 

O SR. ITAMAR FRANCO- Sobre as instalações ê 
que permitiria a írlspeção da Agência Internacional de 
Energia Atómica. 

O SR~ OLA VO SETÚBAL- Naquelas, está em vi
gor. 

O SR. ITAMAR FRANCO ....... Sim, está em vigor. 
Então, neste ponto não há discordância. 

O SR. OLAVO SETÚBAL- Não, não há disco-rdân
cia nenhuma. 

Q_ SR. ITAMAR FRANCO- No primeiro raciocí-
nio que fizenios... -~ -- -

O SR, O LAVO SETÚBAL- Mas, há umaàiferença: 
é que o Brasil não tendo assinado, toda outra atividade 
atómica do Brasil não está so_b controle. 

O SR. !TA MAR FRANCO- O próprio Tratado de 
Tratelolco permite que se faça artefatos explosivos para 
fins pacífico.~. Pergunto a V. Ex': o_ Brasil integra aCha
mada O PANAL, da América Latina, que sería, salvo 
melhor tradução por V. Ex', Organismo de Proscrição 
de Armas Nudeares da América Latina. 

O SR. OLA VO SETÚBAL- O Brasil não integra. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Não integra a OPA
NAL'! 

O SR. OLAVO SETÚBAL- Não integra ã-OPA
NAL. 

Agora, realmente este. organismo não veio aqui à con
sidemçilo no meu tempo. Eu talvez pedisse a assessoria 
do Embaixador Rubens Barbosa. (Pausa). O Brasil não 
integrou e é simples observador. E, realmente, desde que 
assumi o Ministério não houve nenhum relatório e nada 
que esta organização tivesse enviado ao Brasil que tives
se vindo à consideração do Ministério. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Então, fica a pergunta 
a V. Ex•: se o Brasil pretende integrar esse organismo de_ 
proscrição de armas nucleares da América Latina. Qual 
é o pensamento de V. ExJ?. 

O SR. O LAVO SETOBAL- Devo dizer que eSse as
sunto nunca foi levado ao meu conhecimento, nem hou-
1fe qualquer debate sobre esse assunto. Eu vou levantar 
as razões porque nunca foi levantado nem dentro do lta
maraty, nem em encontros, que tenha tido em todas as 
ocasiões com todos os chanceleres e com todos os 
membros da América Latina, esse assunto nunca mere-
ceu a menor atenção. Acredito que esteja um poUco pa-~ 
r ado. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Apesar de termos um 
observador. 

O SR. OLAVO SETÚBAL_-~. nós somos membros 
observadores que não tivemos ocasião de mandar ne
nhum observ:ador durante o tempo em que so-u Ministro. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Eu acredito que antes 
de V. Ex• o Brasil já tenha mandado observador. 

Sr. Ministro, a partir da posse do Governo da chamã
da Nova República d_e que nós fazemos parte, fala-se 
com maior ou menor freqUência no reatamentO-de re-
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lações diplomáticas com Cuba. V. Ex• teve a oportunida
de de sobre isso falar no seu substancioso relatório à Co
missão de Relações Exteriores do Senado Federal. ~cu~ 
rioso, entretanto, que o assunto sempre vem acoplado à 
temática da Segurança Nacional - que nós achamos 
que é de triste memória- quando se ai:opla não só a or
dem diplomática, o próprio desenvolvimento do País ao 
proble!lla da Segurança Nacional. E, particularmente, 
quando se trata de assunto que se refere à ãrea externa. 
Pergunto, então, a V. Ex•, c_om o devido respeito, se a 
questão está efetivamente sendo estudada, em caso afir
mativo, por quem e em que estágio se enc'ontra. 

O SR. OLA VO SETÚBAL- O problema do reata
mento das relações com Cuba fOi colocado em termos de 
Segurança Nacional pelo Presidente Tancredo Neves no 
seu depoimento na Câmara dos Deputados. Ao ser inter
rogaao sobre· a que's1ão, "ele declarou, na Câmara dos 
Deputãdõs, qUe nãO-era uma questão Política, m·ás sim 
uma_ qu~stã_g_ de Segurança Nacional. 

O SR. ITAMAR FRANCO- V.-Ex• concordaria 
com essa ... 

o- SR. O LAVO SETÚBAL- Eu gostaria de prosse
guir no meu raciocíniO. Por que o Presidente Tancredo 
fez çssa declaração? Ele fez essa declaração seguindo a 
seqUência que se apresentaram essas relações no âmbito 
da América Latina. Quando todos os países da América 
Latiml, com exceção do MéxicO, romperam -com Cuba, 
no início ·da década de sessenta, o ftzerarri sob a infor~ 
mação de que, naquele momento, o GOverno de Cuba 
iõterVinha ou procurava intervir na política inteniã -dos 
países, dando suporte a grupos revolucionãrioi Essa foi 

-a--15it.Se da--deciSão do Br3sil-f: de todos os países'-da 
América Latina ao romperem com Cuba naquela oca
siãO. E isSõ foi aprovado pela OEA em sessão especial a 
esse ·respeito._ Portanto foi numa, base de carãter de segu
rança dos Estados latino-americanos que foi tomada 
.essa decisão. 

Posteriormente, no iilício da década de setenta, aOEA 
revogou essa decisão, sob a avaliaÇão de que o compor~ 
tamento do Governo de Cuba tinha se alterado e que 
Cuba não continuava a promover esse tipo de atividade. 
A partir dessa época, a maior parte dos pafses latino
americanoS reatou suas relações diplomáticas com Cuba. 

Ao assumir a Nova República, determinou o Sr. Presi~ 
dente da República que o Itamaraty estudasse o assunto. 
Foi constituído um grupo de trabalho no Itamaraty que 
apre.~entou substanciosa análise de todo esse problema 
do histórico das relações, da situação em que se encon
tra; da atuaçdo de Cuba no cenãrio internacional no mo
mento, vamos dizer, dos gestos que Cuba tem feito em 
dircção ao Brasil em diversos fóruns, o relacionamento 
em diversos fóruns, por razões diplomâticas, foram man
tidos com Cuba, por exemplo, na questão de açúcar, na 
discussão do problema do açúcar em- diversas organi
zações multilaterais, e esse relatório foi encaminhado ao 
Sr. _Prcsidt:nte- da República, hã alguns meses atrás. E o 
S6nhor Presidente da República determinou que esse re-
latório fosse submetido ao Conselho de Segurança Na
cional _em despacho proferido no processo. E esse reta
tório está, no momento, sob a consideração do Conselho 
de Segurança NaciQnalque deverã se manifestar sobre o 
ritesmo dentro de um prilzo bastante curto, porque estou 
inforn1a~o de que já estão sendo levantados os votos dos 
diversos membros e jã foi entregue o relatório a todos os 
membros para que sobre ele se manifeste-m. 

Essa _é a situação do processo. Ouvida a manifestação, 
caberá ao Senhor Presidente da República dar a decisão 
final e ao Itamaraty a implementação da decisão. 

O SR. ITAMAR FRANCO - A Chancelaria teria 
unta opinião, externou ao Presidente da República a sua 
opinião favorável? 

O SR. OLA VO SETÚBAL- A Chancelaria encami
nhou ao Senhor Presidente da República uma _opinião
sobre o assunto, rnas eu me permitiri-a que essa opinião 
fosse mantida somente para informação do Presidente 
da República, em face do andamento do processo e dele 
ainda não ter decidido sobre a mesma. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Chanceler, é cóm 
muito respeito a V. Ex•, mas nós temos notado que ao 
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Congresso Nacional, particularmente à Comis-são das 
Relações Exte"rior-es do Senado -e nós temos debatido 
não em função de V. Ex• mas, ao longo desses anos que 
estou aqui - é que se esCoOdam determinados detalhes à 
Comissào de Relações Exteriores. Veja que uma pergun
ta dirigida a V. Ex•, que se poderia atê tornar sigilosa a 
:ma resposta, nós Senadores, que temos o dever e a obri
~ação de zelar pelo processo do relacionamento externo 
do Brasil, que temos o dever de votar e escolher os _nos
sos representantes nas chefias diplomãticas, não possa
mos ter a opin-ião da Chancelaria. E. lamentável que, in
felizmente, se processe da mesma maneira. Não estou 
acusando V. Ex•, mas estou protestando, mais uma v.ez, 
aqui, ao longo desses dez anos que sirvo à Comissão de 
Relações Exteriores, quanto ao comportamento que se 
dá e a pouca importância que se faz com a Comissão de 
Relações Exteriores do Senado. Mas há de chegar o dia 
em qUe riôs vamos deixar de apenas aprovar o nome das 
autorid'ades diplomáticas! 

Sr. Presidente, quantos minutos ainda tenho para con
tinuar a interpelação ·do Sr. Ministro? 

o·sR. PlfE:SlDENTE (Cid Sampaio) - V. Ex• jã ui· 
trapassou o tempo, porque estavam reservados cinco mi
nutos para cada debatedor. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Pela alegria de ter o 
Chanceler aqui, eu pediria para ter mais- dois lninutos, 
porqlll!' nós temos apenas cinco minutos, e custa-nos ver 
S._ Ex~ para poder conversar e dialogar. 

Mas apenas mais duas perguntas, e creio que muito 
simples. As inúmeras CPI, Sr. Ministro, inStauradas ao 
longo dos últimos anos no trato de assuntos econômic·o
financeiros, revelaram, sob a nossa ótica, a existênçiâ. de 
notórias conexões externas, que acobertam ou facilitam 
operações altamente danosas ao erário. Os Estados Un.i
dos, por exemplo, ao verificar que o"dinheiro haVidO pór 
m-~ioS inescrupulosos poi" certos grupos eram r~tcta'ãoj, 
sob o manto de sigilo bancãrio suíço, induziram esse ~ls 
europeu a concluir tratado, permitindo amplo a~o ãs 
informações necessárias à descoberta das tramas com CD• 
luce internucional. Eu gostaria de saber a opiniãÓ'da'v. 
Ex•, se não seria o caso de nós também tentarmos esse 
tratado com as autoridades, no caso particular, c:onl as 
autoridades suíças. Como pensa V. Ex• sobre ililo que 
conseguiram os Estados Unidos? 

O SR. O LAVO SETÚBAL- Gostaria de inCórmar a 
V. Ex~ essa situação. O Governo dos Estados Unidos le
vantou junto ao Governo suíço uma série de ddvidas 
sobre a validade de determinados dispositivos ba:ricârios 
da Suíç~. que ajudariam a preservar, a encobrir: ativida
des relativas a atuações criminosas nos Estados Ullidos, 
especiarmente com relação ao tráfiêo de drogas e ao cri
me organizado. E depois de longo debate, os Estados 
Unidos obtiveram da suíça modificações sobre a legis .. 
lação Suíça e essas modificações foram estendidas, auto
maticamente, a todos os países. De modo que o Brasil 
também já tt;:m,ju-nto à Suíça, que é um pafs usado para 
esse tipo de ati vidade, também a posSibilidade dentro da 
legislação suíça de obter as informações que forem consi
deradas válidas. Essas é que preciSam ser analisadas pelo 
juristas, caso a caso, para enquadramentQdo problema. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Faço a V. Ex~ a última 
pergunta. Sr. Ministro, a Assembléia Geral das Nações 
Unidas aprovou, em lO dedezemhro de 1984, e nós está· 
vamos lá, a convenção contra tortura, e outros tratamen
tos ou castigos cruéís; desumanos ou degradantes, que 
visa tip[ficar essa hedionda conduta como delito contra a 
humanidade. Isso foi aprovado em dezembro de 1984. 
Seria desnecessário enfatizar a V. Ex• a importância d-o 
texto como declaração de princípios a respeito dos direi
tos hum<)nos, notadamente por expressar um rep6dio da 
consciência dos povos a esta prática. O Governo anterior 
nilo ratificou esta convenção; então, gostafíã -de--saber do 
Chanceler da Nova República, se o Governo atual pre
tende ratificá-la aderindo, desta forma, a este clamor ge
ral da humanidade. 

_ú--SR ... OLAVO- SETÚBAL"- O Itamaraty encami
nhou exposição de Motivos ao Senhor Presidente daRe
pública, recomendando a aprovação desse tratado ao 
mais breve prazo possível. Posso informar a V. Ex~ que a 
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intenção do Senhor Presidente d"a Repúblic~ é executar 
isso num prazo muito curto. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. PrCSidente, agradC: 
cendo os dois minutos a mais, IãmC:nto encerrar, e agra
deço o Sr. Ministro. -

O SR. PRESIDENTE (Cid Sampaio)- ~a sequência 
de oradores, estavam incrítos õ-Sei1ador Carfos Lyra e o 
Sr. Amarai Netto, mas o Senador Virgílio Távora, dado 
a compromissos urgentes, solicitou antecijúlção. Eu c~!l
sulto aos Srs. Senadores se concordam com a anteci
pação. (P<tusa.) 
--rem~ ã. pal<ivra o SeóadOr Virgílio Távora. 

O SR. VIRGILIO TAVORA- Minístro,lamentavel
mente não poderemos assistir o- i'Csü5-da sessão, e Os de
bates para esclarecer o que V. Ex' está procendendo, mas 
devido a compromissos com a liderança de nosso Parti
do, nós vamos nos adstringir apenas a uma pergunta: 
Acordo Nuclear Brasil-Alemanha. Sabe V. Ex• da parti
cipação que tivemos, à época, na assinatura deste doCu
mento, a nosso ver, certo nas intenções, apenas falhando 
no número de reatares. ao nosso ver excessivo, sem o 
qual não teríamos nunca a transferência de tecnologia,~ 
indisrutível. Mas achamos lá, naquele ano e meio que as
sistimos às negociações no Ministério de Minas e Ener
gia- com o governo alemão, ponto absolutamente certo 
foi a marginalização que o Governo Geisel- entrou' o 
Governo Geisel !...... Colocou o ltamaraty a respeito. Hoje 
em dia estamos ouvindo falar no reordenamento deste 
acordo, na revisão deste a coi-do e a pergunta aqui é bem 
simples: é com o ltamaraty como "carro-chefe" que se 
precessardo essas negociações, ou tornaríamos a ver ,o es
petáculo do passado, em que o Ministério de Mipas c
Energia escreve-ri -um acordo que, em última hora, teve 
que ter um adenda técnico p3ra qúe coubessem as assi
naturas de tanto titular de pasta que se julgavam no di
reito de, historicamente, ser lembrado pelas gerações fu
turas? 

O SR. OLAVO SETÚBAL- O ltamaraty tem um 
Departamento que se encarrega especialmente do acom
panhamento de todos os problemas de energia atômica, 
quer no âmbito do acordo Brasil-Alemanha, quer em _ou
tros fóruns. Até o morrfehto -não foi determinado pelo 
Governo ao Itamaraty o reestudo do acordo Brasil
Alemanha no seu nível político. Portanto, o assunto ain
da continua exclusivamente, ao nOsso conhecimento, a 
nível técnico dentro do Ministério de Minas Gerais e 
Energia. - - -

O SR. VIRGlLIO TÁVORA- Mas a impressão de 
V. Ex' ê que não haverá a marginalização que houve no 
passado? 

O SR. O LAVO SETÚBAL- Eu não tenho suficien
tes elementos para avaliar qual foi a marginalização do 
passado. 

O SR. VlRGILJO TÁVORA- Já disse a V. Ex•: to
tal. 

O SR. OLA VO SETÚBAL- Como? 

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Total. Ministro, la
mentavelmente, tenho que me retirar. Agradecemos a fi
neza do Presidente e dos nossos colegas que me permiti
ram a elucidação desse ponto que para nós é interessan
te. Parabéns pelo seu depoimento. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sampaio) - ConCedo-a-
palavra ao Senador Carlos Lyra. 

O SR. CARLOS LYRA - ExceJentíssilllo Sr. Presi
dente, Excelentíssimo Sr. Ministro das Relações Exterio
res, representamos o Estado das A lagoas, ao qual a cana 
produtora de_ açucare álcool representa 70% da sua eco
nomia. E como temos excedente de cana e ociosidade de 
destilação, não havendo mercado para o nosso aÇuCar, 
gostaria de ouvir do Sr. Ministro um pouco maís sobre a 
possibilidade de nós exportamos etanol para o mercado 
americano, no momento que se abrem as grandes possi
bilidades naquele pafs em vista da substituição do chum
bo tetraetila como poluente pelo etanol. Era essa a per
gunta que dirigia ao Sr. Ministro. 

DIÃRTO DU1:0NGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O SR. OLAVO SETÚBAL- O mercado americano 
para álco_ol se divide, vamos dizer, para álcool energêti
ÇQ, porque temos o mercado americano para álcool quí
inico o para uso como bebida. Mas para o álcool energé
tico, o mercado americano se divide em dois segmentos: 
,o gasoil, que é a-mistura de álcoOl n~a gasolina, com o ob-_ 
)etivo puro e- s:imples de absorção de excedente de álcool 
exis:~ente naquele país _pela frota automobilística. Além 
disso, existe outro segment_o que é o segmento criado por 
órgãos_ que regulam a poluição nos Estados Unidos. 
proibindo o uso de chumbo tetraetila na gasolina auto
mobilística. O primeiro mercado, que é o mercado de 
niiStlira da-gasolina, numa proporção mínima de lO%, já 
é um mercado que os Estados Unidos criaram com o ob
jetivo de absorver os excedentes de álcool oriundos da 
fermentação de grãos da sua safra agrícola, que também 
é excessiva. E para viabilizar economicamente esses exce
dentes é que os Estados Unidos adotaram uma fórmula 
do Imposto Único, que eles também têm no país, para 
que o preço do álcool americano, produzido a partir de 
grãos, fosse compatível pelas grandes companhias. Nesse 
segmento os americanos, até hoje, têm se recusado fron
talmente a adotar os mesmos dispositivos de subsídios de 
impoSfo para a utilização de álcool importado ou, pelo 
menos, isso tem gerado dificuldades, porque o preço que 
acaba sendo pago é muito baixo em função do esquema 
fiscal em vigor qúe lá existe. 

O outro segmento, que é o segmento para a substi
tuição do chumbo tetraetila, não é um segmento que es
teja definido do ponto de vista técnico para álc-Ool. Por
que a substituição do chumbo tetraetila pode-se fazer 
por outros- produtos químicos que não o âlcool e tam
bém por processos de refino, a partir de petróleos que 
têm condições convenientes. De maneira que algumas 
companhias americanas, por exemplo, a Esso, que decla
rou que irá adotar o processo de escolha do petróleo de 
forma cOnveniente para não necessitar de aditivos quími
cos ou de álcool, ird usar esse processo. De maneira que 

- o mercado para substituição do chumbo tetraetila ainda 
não está bem definido no nível americano. Há diversas 
alternativas, em função de determinações, em função das 
posições competitivas que O mercado 'está escolhendo. 
Até hoje não há uma clara visão de como poderfamos 
absorver todo esse mercado. 

O ltamaraty, o Governo Brasileiro tem feito grandes 
demarches junto ao Governo americano, Para que o es
quema fiscal seja alterado, ou seja montado de forma a 
favorecer absorção de maior volume de âlcool do que 
tem sido feito até hoje. O Ministro Roberto Gusmão, 
corrni assi~ltência do Itamaraty, teve uma longa conversa 
e debate c_om os órgãos especializados do Governo ame
ricano nesse campo. Mas, na verdade, o que está aconte
cendo é que os íi:Jteresses políticos de áreas americanas 
produtoras de grão, e que têm excedente de grãos têm 
iiripedido modificações no esquema fisCal americano, 
que permita a entrada de maior volume de álcool brasi
leiro n~tç_ m_ª--._ca_clo_, __ 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sampaio) -Concedo a 
palavra ao Senador Amaral Peixoto. 

O SR. AMARAL PEIXOTO- Sr. Ministro, eu serei 
breve. ~ uma observação e uma pergunta. A observação 
que queria fazer é sObre uma referência que V. Ext fez no 
pos-Sfvel novo plano .. Marshall". A minha experiência de 
três anos como Embaixador nos Estados Unidos mostra 
que poucos assuntos merecem tal repulsa do povo ameri
cano-do que o Plano "Marshall'". Cada americano sãbe 
quanto pagou de imposto, quanto desembolsou para o 
Plano "Marshall". E a condenação ao Plano .. Marshall" 
é do profe~sor, d_o industrial, do comer-ciante. do políti
co_.__Yários Industriais americanos se queixavam, e com 
razão, porque ajudaram a construir fábricas na Alema
nha, Jogo depois da guerra, custeadas totalmente pelo 
Plano "Marshall", produzindo em competição ao pro
duto_am~ricano. Não adiantava dar a minha opinião de 
que aquilo tinha sido o seguro que os Estados Unidos ti
nham pago contra a expansão do comunismo na Euro
pa. A repulsa é total. Voltamos a falar em Plano 
"Marshall" e não acredito que o Congresso Americano 
aprove qualquer medida neste sentido. 

O o_J;~j(Q ponto 'que_gostaria de tocar, V. Ex• se anteci
pou, e já o havia feito em Montevidéu quando tive a 
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honra de almoçar com V. Ex~ na Embaixada do Brasil. e, 
a condenação formal de todo o povo _brasileiro, ~e todo 
segmento da população do Brasil, ao que se passa na Á
frica do Sul. É realmente imperdoável e a condenação 
deve ser formal e cada vez mais positiva. Li com satis
fação que o Sr. Embaixador, que havia feito referências 
tão inconveriientes sobre as sanções aplicadas pelo Go
verno brasileiro, havia sido chamado ao Itamaraty e ad
vertido para que não continuasse a assim proceder. O 
Governo, especialmente V. Ex• condenando essa política 
terá o apoio de todo o povo brasileiro. 

Sr. Ministro, sou relator nesta Comissão, de um proje
to do "Sr. Senador Itamãr Franco, que justamente procu· 
ra fazer isso que V, Ex• está fazendo, ou seja, depois de 
cada missão importante, de cada tratado interessante,_ o 
Sr. MinistrO comparecer à Comissão de Relações Exte
riores do Senado Federal para fazer uma expos.ição. V. 
Ex• se antecipa e Por isso mesmo os nossos aplaus.os, não 
só pelo qu_e fez como pelo brilho que deu a sua: ~po
sição. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (C\d Sampaio) - Não'tendo 
sido feita nenhwna consulta específica, tem a pahivr& o 
Sr. Senador Jorge Kalume. 

O SR. JORGE KALUME- Sr. Presidente, Sr. Mi
nistro Ohtvo Setúbal. 

Devo dizer, inici"almente, que apreciei a profundeza e a 
objetividade do seu depoimento, mostrando a sua políti
ca e o programa inicial em relação ao seu Ministério. Por 
isso quero cumprimentá-lo nesta oportunidade. 

Efetivamente para quem chegou em marc;o e já teve 
essa ativídade, visitando vários países, objetivando o in- · 
tercámbio cada vez mais estreito entre o Brasil e as do
mais diversas nações, é motivo de satisfação para todos 
nós brasileiros. 

Sou de uma região fronteiriça, sou do Acre e o meu 
Estado faz limite Com o -Peru e a Bolívia. Abrimos uma 
estrada, que foi o primeii-"o Canlinho do Brasil rumo ao 
P..tcífico, que saí do Sul do Estado à Capital, cortando os 
Municípios de Xapuri, Brasiléia e Assis Brasil onde ter
mina, cujo município é lindeiro com a: Bolívia, com o po
voado de BaopecJra e com um Departamento peruano 
chamado lnãpari, ambos separados do Brasil pelo rio 
Acre. Essas duas fronteiras, "peruana e boliviana, são se
paradas por um riacho chamado Javerivia. Chegamos 
até essas fronteiras mas a n-ossa intenção foi abrir esse 
caminho ao Pacífico, já prevendo um intercâmbio mais 
estreito entre o BrasiJ, tendo o Acre naturalmente ~orno 
pólo de um intercãmbio comercial com o Pacifico, espe
cialmente, com os países banhados pelo Oceano Pacífi
co, os países sul-americanos. 

Os peruanos, quando administrávamos o Acre, con
sultaram sobre a possibilidade de ajudarmos a cons
trução, dentro do seu território, do total de 140 quilômo
tros aproximadamente da nossa fronteira até ó Departa
mento_de_Porto_Maldonado, porque, a partir dar até o 
Oceano Pacífico, eles possuem estrada asfaltada. 

Consultaria a V. Ex• se 'há possibilidade do Governo 
bfásileiro, através do ltamaraty, interceder junto ao Go
verno peruano, no sentido de construir essa estrada que 
será de gl-ande valia para nós. Essa~ a minha pergunta 
inicial e devo acrescentar mais que essa estrada, do total 
de 4üU quiiômi::tros, a p~rtír -da Oipital rumando para o 
Sul do Estado, já teve ter uns 140 quilômc:tros asfaltarlos. 

Agora consultaria, como disse, se hâ possibilidade do 
ltamaraty interceder,junto ao Governo peruano, no sen
tido de construir este trecho para nosso beneficio e do 
próprio pciís vizillho, o Peru. 

O SR. OLA VO SE1'0BAL- O caso do Acre com os 
nosso países lindeiros está sendo objet_o de estudo, no 
Itamaraty, em função de solicitação dC diversos Srs. Par
Iamentares·e do Sr. Governador do Acre, que nos envia
ram trabalhos oriundos de encontros regionais patroci
nados pelas autoridades estaduais e por membros do 
Congresso brasileiro e encontros c_om autoridades lindei
ras dos dois países vizinhos. EsseS trabalhos foram entre
gueS ag-ora, meses afrás, -e solicitei ao Itamaraty, que fi
zesse uma avaliação da situação para ver de que forma 
poderiam os apoiar essa e outras solicitaç~ e respeito de 
tráfego de fronteira, comunicações, problemas de portos 
e tudo isso. 
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Certamente que isso "poderã ser objeto de acordo e de
senvolvimento na região e que nós deveremos entrar em 
conta to com as autoridades locais desses países para esSe 
objetivo. Infelizmente, tanto o Peru_quanto a Bolívia es
tão no meio de uma gravíssima crise econômica, caril 
enormes dificuldades para completar sua rede de estra
das e infra-estrutura. O mesmo tem-se aplicado ao Brasil 
também; em diversos outros pOntos da nossa frOnteira 
temos solicitações de nossos vizinhos para a construção 
de estradas de rodagem, de ferro e existe a soli_çit:açãO da 
estrada da soja, que· ê urila estrada de grande interesse 
para o Paraguai, assim como para· o-Rio Gran_de do Sul, 
e todos esses programas do momento estão esbarrando 
com a falta de recursos. Mas entendo que todãs essas 
fronteiras brasileira, espcciãlmente, as fronteiras- Cori"t o 
Peru e BolíVia, na região do Acre, exigem uma ateilção 
especial do Governo brasileiro. 

O Brasil está criando as comunicações internas, que 
estão levando aos brasileiros o progresso e o clesenvolvi
mento até às fronteiras, que eram totalmente inacessíVéi_S 
e que não tinham qualquer atividade, eram fronteíras 
mortas. De certa forma os rio_ssol! vizinhos também fize-. 
ram isso e de maneira que, aos poucos, estamos ca~i
nhando para ter fronteiras com grande atividade econô
mica, técnica, de relacionamento cultural e social ao lon
go de grandes extensões do Brasil. O Itamaraty está aten
to para isso, procurando integrar isso numa rede de no
vos acordos, que sejam- capazes de atender a essas novas 
situações que vão se criando ao lo_n_go das nossas frontei-
ras~ -~ 

O problema da delimitação das fronteiras foi feito no 
início do século pelo Barão do Rio Branco, hoje o ltama
raty está procurando estudar os acordos para dinami.: 
zação, para que essas fronteiras se tornem mais ·proaun--
vas, enfim, que haja infcrcãmbio vivo entre os países vi
zinhos. É o que estamos fazendo, agora, na visitado Pre
sidente da República ao Uruguai. Foi constituída u.ma 
Comissão Especial entre o Brasil e o Uruguai para a di
namização da fronteira do Chuí e, na sua região estamos 
ainda na fase preparatória para chegar a coÕcepção de 
coisas dessa natureza. 

O SR. JORGE KA_LUME- Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sampaio)- Tem a pala
vra o Sr. Senador Milton Cabral. 

O SR. MILTON CABRAL ~-Sr. Presidente, Sr. MI
nistro, eu me congratulo com V. Ex~ pelo rico-relatório 
apresentudo de uma administração de cinco meses, 
quando V. Ex• teve a -oportunidade de visitar ceica de 
cinCo -países, e mencionado os trabalhos do Itamaraty a 
respeito da sua estrutura e das novas funções da carreira 
diplomátiCa. P..uabenizo V. Ex~ pelos resultados apre-. 
sentados em curto espaço de tempo. 

V. Ex• falou das prioridades, começando pela América 
Latina; é Sobre esse ponto que eu gostaria de abordar. 

Sr.- MirifSlro,-a -íritegração eCO'iíômiC.ã da América La
tina é um- problema que vem se arrastando há maiS de20 
anos. A ALALC foi um fracasso, a ALA DI oferecere-. 
soltados muitá fracos. Estu_dandQ esse problema, nós 
identifiCamos, por exemplo, que 80% do PIB da América 
Latina, 85% do endividamento externo, mais de 80% da 
população, enfim, todos os grandes números relativos à 
economia da América Latina estão conc~!!tradcs em seis 
países apenas. 

O processo_ di!: intCgração_eConômica da Europa co
meçou exatamente com seis países, depois, gradativa
mente, eles foram incorporando outros países. O procCS.: 
so de integração da Am_érica _.La.tin.a nã_Q pode ser tentado 
com 26 países, conf dois muildos diversos, inteiramente 
diferentes, que são Ariiérica Central e América do Sul. 
Es1.-e assunto precisa- ser reexãiiiinado, ser -estudado em 
profundidade para possibilitar, talvez, uma proposta de 
um novo-entendimento, porque, na realidade, o comér
cio intra~regiõnal, que jã existe em grande volume não 
pode ser descurado, ele ê de grande inte-resse para nós, 
sobretudo para o Brasil. Há outras muitas áreas que nós 
_poderíamos estabelecer uma estreita cooperação; a-des
peito dos diferentes estágioS de desenvolvimento, .como 
por exemplo, a cooperação em consultaria de grandes 
projetas, desenvolvimento científico e t~nológico, ãfea 
de turismo, associação de empresas em comércio exteríor 
e em projetes industriais; há um mundo de assuntos a ser 
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cuidado nessa área que nijo tem tido, dígamos, aquela 
atenção, aquele esmero que poderia ter diante da impor
tância do que significa os núrileros qUe B:j:lresen.tam ~es
países. 
-Então, eu perguntada a V. EX• se já existe n-0 Itamara

ty algum" inkiativa iw sentido de reformulação desse 
Pr?blema da integração econômica da América Latina. _ 

O SR. OLA VO SETÜBAL - O problema da inte
gração económica da América Latina começa pelo 
prOblema político; países que não tenham afinidade polí
tica, que não tenham uma estrutura política semelhante, 
que não sejam regidos por lei que tenha uma_certa simili
tude, dificilmente poderiam faZer· uma· iritegração. As 
políticas protecionistas, as políticas de reServa de merca
do, as políticas de proteção às pequenas e mêaías empre
sas, afinal, todo um conjunto de medidas que definem a 
estrutura eConõmica finaúceir"a ôe uni país pre<:isa ter 
certa semelh~nça com os dos outros países para que isso 
seja -viável. 

A-Europa levou séculos e séculos em guerra, até que 
foi amadurec_endo um conjunto de países com grande se-
melhança e formaram a base da Comunidade Econômi~ 
ca_ f::_ur:opéi<!~ Lá a_ situação ch~ga até o ponto em que ne~ 
nhum país pode modificar o seu sistema financeiro, o seu 
sistema de previdência social, o seu sistema tarifário, o 
seu sistema fiscal, sem que os_ outros estejam de acordo. 
Ainda há pou_cos meses, nós tivemos a oportunidade de 
acompanhar- por acaso eu estava naquele momento 
em Bruxelas - a reunião convocada com urgência dos 
Ministn?s das F_i_nanças ~a Co~unidade Européia para 
aprovar Uina desvalor_izaçãá do -frã.ncoJrancês. Oe ma
netra que integração exige uiil gráu -de atuação polítiCa 
em conjunto, qu_e ainda está extremamente distante dos 
países da América Latina. N_ó_s não poaemos imaginar
que possamos discutir taxa de câmbio, desvalorizações_ 
em países com estrutura tão frágeis, tão voláteis cóm a 
América Latina_em conjunto._ f: por isso que fracassou a 
ALALC, por isso que_ a ALA DI está tendo resultados_ 
fracos. Elas não fracassaram porque a sua concepção 
jurídica, ou sua concepção diplomática- foi frágil, não; 
essas tertfatiVas frãCassaram pOrque as infra~estruturã:S 
da América Latina~._.o_s países, o seu desenvolvimento 
econômico, social e político ainda era frágil demais para 
permitír uma integração no sistema inais evoluído, como 
pretendia o modelo da ALALC, baseado na_ Comunida
de E~rop~i~. 

O que hoje nós estamos fazendo é desenvolver os paí~ 
ses mais importantes, esses a que V. Ex' está se referindo, 
acordos bilaterais__ integrados dentro do arcabouço da 
ALA DI. Porque também existe, hoje erri dia, uma con
vicção muito clara do seguinte problema: tarifa não é 
mais o problema prioritáiio do comércio mundial; tanto 
a nível mundial, como a nível regional, as tarifas hoje 
não representam um problema fundamental, o problema 
são as restrições chamadas paratarifáríaS, licenças de im
portação, políticas de crédito e -financiaiilCrito, pOlítica 
de joint-ventures, políticas de compras governamentais~ 
tudo isso tem orna influência niuitíssimo maior no co
mércio do que o problema tarifário; por isso que nós, no 
Itamaraty, começamos com a Argentina, por ísso que a 
minha primeira visita foi a Argentina. 

Nós nos defrontamos com uma situação grave: o co~ 
rnércic Brasil/ Argentina estava caindo de uma maneira · 
s_igl)ificativ_a_~ e a Argentina ameaçava cortar ainda mais 
as importações do Brasil, porque nós estávam_Qs_acumu
lando saldos que já atingiam, nos últimos 5 anos, a maiS 
de 1 bilhão de dólares, e eles, com muita razão, diziam 
que não pOdiam financiar a nossa dívida e eles estavam 
de pleno acordo de importar do Brasil, desde que nós im~ 
portássemos deles, mas não estavam dispostos, nem ti~ 
nham condições financeiras de pagarem, em moeda livre, 
o_s saldos que estávamos acumulando. Dentro desse con~ 
texto é que nós fizemos o novo aCordo com a Argentina, 
onde restabelecemos as compras de trigo da Argentina, 
não cõmprando trigo, por exemplo, do Canadá. N_ós es
ra:mo~ comprando mais trigõ, hoje, da Argentina e dimi
nuindo compras de um país cido como o Canadá, que 
importa pouquíssimo do Brasil. A Argentina importa 
muito. Tam,bém passamos a importar petróleo da Ar
gentina pela primeira vez, ou pelo ,menos, é a primeira: 
vez que issõ si deu dentro de um acbrdo mais amplo. Foi 
o pl'i5prio Presidente da República que convocou cinco--
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Ministros e que houve um desejo de integração econômi
ca, de ação econômica em conjunto de dois pafses dentro 
de uina visão política, e ê isso qUe o Itamaraty estâ pro:. 
curando fazer; fe:z; também com _o Uruguai e estamos 
procurando fazer com os outros países da América Lati
na. 

No campo da ALA DI continuamos dando o nosso 
apoio ao processo, porque o Brasil é um pais, hoje, líder 
ria Amérlci Latina do ponto de vista indutrial. Nós so
mos o maior exportador de produtos industriais para 
toda América Latina dentro da região, portanto é do 
máximo interesse do Brasil manter uma atuação dinânli
ca na ALADI, mesmo que o problema tarifário sejã -me-. 
nor, que os problemas paratarifários, os problemas de 
acOrdo, e até os contratos e as negociações que se facili
tam pela permanência das delegações_ junto à ALA OI 
atue nesse sentido. E isso que estamos procurando fazer 
e_-eonsidero que o acordo da Argentina é um marco mui
to importante no relacionamento comercial entre os_ dois 
países, no cenário latino~americano e é um marco por
que,_ pela primeira vez, se conseguiu uma integração de 
uma vontade poUtica com uma decisão concreta no·cam
po econômico: 

O SR. MILTON CABRAL- Sr. Ministro, muito 
obrigado. Eu acho que as nossas colocações não são di
vergentes, na realidade reconheço, por exemplo, que a 
integração da Europa: começou em 1954, com a comuni
dade do Aço, são trinta ariOs. Essa facilidade que hoje 
eles têm de acordarem legislação é resultado de um pro
cesso de trinta anos de aperfeiçoamento. E exatamente 
esse caminho que eu estou pedindo, que nós também da 
América Latina façamos a mesma coisa com alguns itens 
que são possíVeiS de serem estabelecidos, independente 
das profundas divergêricias e da fragilidade das suas eco-_ 
nomias. Apenas para não estender diante do adiantado 
da hora, eu queria abordar um outro ponto, que é real
mente importante, que é o endividamento externo. Eu 
queria aproveitar a oportunidade para comunicar ao Sr. 
Ministro e aos meus companheiros que o Parlamento 
Latino~ Americano reuniu-se na semana passada em Ca
racas- e eu sou um dos Vice-Presidentes do Parlamento 
Latino-Americano- e resolvemos promover um grande 
encontro parlamentar em Punta del Leste, de 10 a 13 de 
outubro, quando esperamos reunir lá cerca de 250 a 300 
parlamentares da América Latina. E o objetivo central é, 
primeiro, criar um ambiente favorável a uma ação políti
ca, que possibilite sensibilizar também os governos dos 
países credores a aceitarem os argumentos, sobretudo 
contra Q protecionismo, porque sem saldo não hã con~ 
dição de_ pagamento e quanto a isto todos estamos de 
acordo, sem gerar saldos ninguém pode pagar coisa algu
ma. Como é também objetivo sensibilizar os parlamen
tos dos países credores o criar um ambiente favorável 
juiito aos co-ngteS"S1stas dós países credores. Estes são os 
pontos centrais dessa reunião de Punta del Leste que va~ 
mos estabelecer. 

Nós estamos pleiteando do Presidente José Sarney, 
como pleiteamos de outros Presidentes de outros países, 
através dos respectivos parlamentos, uma forma de insti
tucionalização cio Pª_rlamento Latino-Americano. No 
processo ·de integração da economia da Europa, houve 
um embasamenfo político, criou~se o Parlamento Euro
peu. Na América Latina, os partidos políticos não estão 
mobilizados nessa batalha da integração de nenhuma na~ 
tu reza. Os governos dos regimes democráticos são origi~ 
nârios dos partidos; ora se os partidos não tem capacida
de de influir então, realmente, o processo fica mais difi
cil. E o Parlamento Latino-Americano tem essa finalida~ 
de também de tentar, através de uma política, c-olaborar 
com o seu respectivo governo, nesse processo de inte
graÇão. E queria ·comun-icar-a V. Ex~ que, na última reu
nião~que riõs fi\/emos aqUi, em Brf!,sfiía, com o Parlamen
to Europeu, foi aprovado-· isto consta da ata final já 
ratificada - a idéia dos europeus da criação do Banco
Euro:.Latino-Americano, inicia-tiva deles à semelhança 
do BID, para favorecer-as exportações da América Lati
na, é o meio que eles entendem de colaborar para o de
seirVolviniento da economia latino~americana. V. Ex~ 
ci:lino Vê- CS:Sa idéia, aChá. que nós podemos trabalhar nes
te sentido, seria boa coisa'? 
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O. SR. OLAVO SETOBAL --Obviamente, um dos 
pontos de es-trangulamento da economia latino
americana é a faltu de recursos. As ecoifcnnias da Améri
ca Latina estão sofrendo o processo contrário: o paga
mento d~s juros e algum pagamento de amortização es
tão gerando um fluxo de recursos em direção aos países 
ricos, um fluxo de recursos que foi estimado_ em 30 bi
lhões de dólares no ano de 1984. Uma instituição finan
ceira que propusesse a inverter esse flux·o seria altamente 
conveniente. A limitação que o Banco Mundial, o Banco 
lnteramericano têm sofrido é a rana de vontade política 
dos países, que têm capital, de subscrevê-lo porque, nes
sas reuniões o que se nota, os que sãO mais entusiastas do 
desenvolvimento são' os países pobres, os países que pre
cisam de recursos, e os mais reticenteS são os-países ricos, 
que têm excedentes de recursos, mas o administramos 
com extrema cautela. Portanto, a ação do Parlamento 
Latino-Americano ou do Prlamento Europeu com a 
América Latina no sentido de criar as disposições políti
cas nos países desenvolvidos,' para que estes países se 
subscrevam os capitãis neceSsári"OS-e aftamente conve
niente para o Brasil. 

O SR. MILTON CABRAL"= Sr. Presidente, eu teria 
mais assuntos mas diante do ·adiantado-da hora -eu agra.: 
deço as atenções e encerro a minha participação. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sampaio)- Muito obri
gado pela compreensão do Sr.-Senador. Concedo a pala
vra ao nobre Senador Lomanto JúniOr. 

O SR. LO MANTO JUNIOR- Sr. Presidente, as dú
vidas, as pequenas dúvidas e as indagações que eu dese
java fazer,jâ for~m esclarecidas;dirimidas nas respostas 
que V. Ex• deu aos eminentes colegas que me antecede
ram. Mas, nem por isso, eu vou deixar de manifestar 
aqui com a maior isenção e coloco mesmo inteiramente 
ao lado a velha amizade que nos liga -a admiração 
sempre crescente que tenho por V. Ex• para dizer que a 
sua exposição foi o retrato, uma s[ntese de seu admftâvel 
trabalho nesses quatro meses e dias à frente do Minis
tério de Relações Exteriores. Para mim não é surpresa, ê 
um prosseguimento de sucessos sempre ascendentes que 
V. Ex• tem tido, quer no exerdcio de suas atividades no -
seta r privado, seja nos cargós públicos que tem exercido. 
Portanto ao concluir as minhas palavras, desejo cumpri
mentar a V. Ex': V. Ex• vem reaJizando um trabalho 
competente, objetivo e nos deu uma visão sintética, mas 
muito nítida deste grande trabalho. Prossiga nesse seu 
trabalho e a minha admiração continuará a crescer. 

O SR. O LAVO SETÚBAL- Obrigado, nobre Sena
dor Lomanto Jónior. apesar de ter que discordar das 
suas generosas palavras pela nossa velha am.izade, de 
qualquer forma eu fico sensil:iilizàdo pelas -suas é(pres
sões. 

O SR. PRESIDENTE {Cid-Sampaio)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador João Calmon. 

O SR. JOÁO CALMON- Devido ao adiantado da 
hora, eu me limitaria apresentar alg1,1mas râpidas per
guntas e o Ministro, em seguida, respondê-las-ia englo
badamente. Ministro Olavo Setúbal, no regime anterior, 
'O Itamaraty era sisterqaticamente marginalizado na hora 
de discussão do problema crucial da dívida externa. To
dos nós, no Brasil, temos um imenso orgulho do ltama
raty, que realmente dispõe de um invejável brain trust. 
Será que, na Nova República, esse fenômeno continuou, 
ou o Itamaraty estã sendo utilizado em maior escala, não 
apenas porque dispõe de uma equipe de extraordinã~i~ 
competência mas-porque iêm, à sua frente, um notãvel 
homem público e um líder das classes produtoras deste 
Pais? Essa seria a minha primeira indagação. 

Eu fui autor, Sr. Ministro~ de um pedido de Comissão 
Parlamentar de Inquérito sobre o escândalo das ... palo
netas" que foi revelado numa série de reportagens publi
cadas pelo jornal O Estado de S. Paulo. Uma _das figuras 
centrais, por sinal, foi provavelmente o denunciante des
sas anormalidades, foi o Embaixador Meira Pena. A Co
missão Parlamentar de Inquérito, do Senado Federal, 
não indiciou, não condenou nenhu-m dos implicados 
que, naquela época, ocupavam ·postos de relevo no Po
der Executivo. Recentemente a Câmara dos Deputados 
decidiu instalar uma nova Comissão Parlamentar Sobre 

o mesmo tema. Segundo os jormiis- divulgaram, recentes 
apurações C<?_nstataram_ que foi realmente muito gran~e _f? 
rombo que o Bfasil sofreu por culpa dos tecnocratas da 
velha república, Eu gostaria de saber se há algumas in
forinações ri OVas que pudesse ser transmitidas ao Senado 
atra\lés d.a Comis_s~o das_ltelações Exteriores. 

Uma outra pirgunta, eu a formulo -siStematicamente 
aos Ministros das Relações Exteriores que por aqui pas~ 
sa. Quando ~ra Ministro dàs Relações Exteriores o Em
baixiê.Or-SUVeTri, eU-m"anifestei a S. bx• a minha estra~ 
nheza perOfãtO de o Brasil manter ita República Popular 
da China, País de_excepcional imp~rt_ância, apenas '!.Ua
tro diplomatas, o Emba'íxador e maiS três diplomatas. 
Quando passou P_<?r <_~.qui o Embaixador ltal_o Zapa, for
mulei novanietlte essá- pergunta, e ele me deu atê uma 
resposta bem humorada, dizendo que diplomatas se divi~ 
dem em duas categorias: os normais e os excêntricos, e 
ele s_e considerava na categoria dos excêntricos. Já tinha 
aluado em Moçainbique e esfava ln do para Pequim. Eu 
gostaria de saber, se essa anC?malia contin~a, porque a 
República Popular Cla-CliíM rila-nt.énl, em Bri.Sília, doze 
a treze diPlOmatas, -encjuarito n6s atê hã pouco tempo 
pelo menos, mantínhamos apenas quatro diplomatas na 
Ref,ública Popular da China. 

Outra pergunta, e não é a primeira vez que eu a formu~ 
lo, estú dentro da minha permanente obsessão em re. 
lação à edUcação"; Desde os temos que era Chanceler o 
Embaixador Silveira, passando pelo Embaixador Gib~ 
son e_ peb E"mbaixador Guerreiro, eu tenho feito um 
apelo ao Itamaraty, para que recomende ao nosso Em
baixador junto a UNESCO uma análise da posição do 
Brasil, que aparece sistemaficamente no AnUário daque
la entidade da Organização das Nações Unidas. O Brasil 
é a oítava econorii.1a do mundo, ê o nono na indústria au
tomobilística, o sexto em número de aparelhos de televi~ 
silo, o nan·o em produção e exportação de ar~amentos, e 
a UNESCO sistematicamente nos coloca abaixo de se
tenta e nove países, em dispêndios públicos com edu~ 
cação em relação ao produto nacional bruto. Obviamen
te, a partir de 1986, deve melhorar um pouco essa po
sição, _em virtude da aprovação de uma proposta de 
emenda à Constituição e_ sua conseqüente regulamen
tação-em lei. Eu gástaria-derenovar esse apelo, para que 
o ltamaraty, através do nosso embaixador na UNESCO, 
procurasse esclarecer esse ponto porque esse AnuáriO 
circula amplamente no mundo capitalista, no mundo so
ciaiista e representa para nós uma vergonha e uma humi
lbação __ estarmos aparecendo abaixo de setenta e nove 
paíSes, embora a UNESCO, numa nota ao pé da página, 
saliente que não_estão incluí~as as despesas municipais 
com ensifio aqui nÕ BrasiL Fica, p-ortanto, aqui esse ape
fo. V. Ex~ 

Em relação ao problema suscitado pelo nobre Senador 
Itamar _Franco, o probl~rn,a de Cuba, eu tenha a impres~ 
são de que, dentro do espírito da Nova República, o Se
nado tem o direito de tomar conhecimento das discus~ 
sões, dos estudos,_ que se estão se realizando em torno do 
reatamento das relações diplomâttcas do Brasil com Cu
ba. Obviamente que V. Ex• poderia dar uma resposta à 
indagação do Sena_dor Itamar Franco numa sessão 
pública, mas creio que esse problema se reveste de tama
nha importância, que a Comissão de Relações Exteriores 
poderia, eventualmente, aprovar um pedido de convo
cação do Ministro para expor, numa reunião secreta, 
g~:~a_l_ é_ o estágio desse entendimento. Porque, Minis~ro 
Olavo Setúbel, nós temos observ,!ldo que, apesar da 
Nova República nos inspirar esperança, que hão de ser 
confi_rmadas ampla_me_J]t6, o Congresso Nac~onal contí
nua mãrginalizado, em ceita momento, um determinado 
assunto não pode ser tratado aqui porque depende do 
Conse1bo de Segurança Nacional. Ora, o Congresso Na
cional é tão responsável pela Segurançi Nacional como 
o Conselho de Segurança Nacional. O Conselho Nacio
nal de Petr6leo toma decisões que aÍetam a política eco
nômiCa do Brasil sem o Congresso Nacional ter nenhu
ma Cbance de opinar. De- maneira que ·eu sugeriria que 
esse problema de Cuba pudesse eventualmente, ser deba
tido por iniciativa da Comissão de R._elações Exteriores 
numa sessão secreta. 

São essas- púguntas que eu encaminho a V. Ex• 
renovando-lhe a certeza do meu aplauso pelos êxitos que 
V. EX• _tem conseguldo nos primeiros cinco meses de uma 
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atuação que será, sem dúvida nenhuma, fecunda e bri
lhante de acordo com a sua tradição. Muito obrigado. 

O SR. O LAVO SETUBAL- Sr. Senador João Cal
mon, primeiro, sobre a questão da dívida, eu devia dizer 
ã V. Ex• o seguinte: de acordo com a definição feita peta 
Presidente José Sarney, a negociação da dívida foi des
dobrada em dois patamares diferentes. Um o patamar 
chamado técnico, onde o Ministro da Fazenda, auxilia
do pelo Banco Central, negocia, dentro das regras do sis
tema financeiro inteinacional, com os banqueiros inter
nacionais e com os órgãos financeiros internacionais. 
Portanto. é uma negociação que se faz no quadro das 
insHtuições Cri"adãs no após ·guefra: Bretton Woods, 
Banco Mundial, Clube de Pai-is, que nasceu dentro de 
um após guerra, onde_o Ministro da Fazenda negocia em 
termos técnicos a dívida. 

O outro nfvel é o político, oJide o Brasil procura nego
ciar ou procura criar as condições para uma negociaÇão 
política, A primeira coisa que se precisaria definir é o ob
jetivo de uma negociação política. Sempre coloco que a 
negociação política tem por Objetivo resolver ou modifi
car as condições institucionalizadas, hoje no sistema fi. 
nanceiro ínternacionai. e evidente que não se pode irila
ginar que o Diretor do Fundo, que o Presidente do Ban
co Mundial, negociem fora das regras dos seus estatutos, 
fora da Carta do Fundo Monetário, fora dessas normas. 
Eles negociam dentro desse quadro de referências, que 
foi imposto a eles por um acordo mundial. Portanto, a 
negociação política é a negociação na modificação das 
regras, porque mesmo que, um dia, essas regras vierem a 
ser modificadas, por urn acordo político - e entendo 
que deva ser conduzido e que é a linha fixada pelo Presi
dente José Sarney e pelo Itamaraty -dessa negociação 
política nascerão novas regras, nascerão novas insti
tuições ou modificações nas atuais instituições e terão 
negociações técnicas, negociações de banco a banco. 
Quando ch.egar a hora de assinar um contrato de prazo, 
de "taxas, de juros, isso é unla negociação que caminhará 
sempre pelo Banco Central e pelo Ministério da Fazen
da. Se o homem é cfe carreira, é poHtico ou não é, isso é 
outro assunto~_Mas a instituição (j_ue vai negociar, o nfvel 
técnico será sempre nessa -área. -

Infelizmente, apesar dos esforçoS do Brasil e dos ou
tros países da Alnêfica L-atina endividados, os países ri
cos e os países que dominam a votação no Fundo Mone
tário e nas outras instituições mundiais não se dispõem a 
mudar as atuais regras, não desejam uma negociação 
política. Tenho dito e reafirmado isso em público, em 
particular e em reuniões multílateraís, e em reuniões bi
laterais. Até agora, no Itamaraty, não conseguimos en
contrar segmentos da comunidade internacional que te
nham peso nà área econômicã., que desejem modificares
sas regras. Essa é a posição do Governo Reagan de uma 
maneira flagrante. E a posição dos governos da Inglater
ra. da Alemanha, do.Japão, que são governos extrema
mente conservadores, e governos comprometidos com a 
atual estrutura econômica. Portanto, isso é o retrato de 
uma realidade e não impede que esforços que estão se 
çoncentrando __ também n_a América Latina no Grupo de 
Cartagena e estamos, como declarei agora, começando 
um diálogo têcníco com a Comunidade Européia, por
que a França tem uma atitude ligeiramente mais receptiw 
va à idéía de modificações no sistema financeiro mun
diaJ. 

Com relação ao problema das "polonetas", o Itama
raty te~ fOrneciQo toda a documentação que foi solicita
da_ pelas anteriores Comissões de Inquéritos ou as Co
missões Parlamentares que trataram do assunto. Ainda 
hoje, por coincidência, antes de vir para cã, assinei oficio 
encaminhando à Câmara dos Deputados cópias de uma 
série de documentos, inclusive telegrama do então Em
baixa~_or Meira Penna, que _era nosso Embaixador na 
Polônia e que acompanhou de perto esse assunto. Isso 
continua a ser executado. 

Com relação à Chi_na,- in"retizmente nós temos um 
pr?blema muito sério neste _pafs. Apesar de todos dize
rem que o Brasil tem uma política terceiro-mundista, o 
desejo, na verdade, de todo mundo é ser lotado nos pos~ 
tos do Primeiro Mundo. Pode ser que tenha outros in
convenientes intelectuais, mas tem umas atrações muito 
grandes. Portanto, o grande trabalho da Secretaria de 
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Estado e do Ministro é arrancar os diplomatas do Pri
meiro Mundo e levá-tos a irem para o Terceiro Mundo 
para enfrentarem os desafios que esses postos têm. De 
maneira que todos os postos do Terceiro Mundo estão, 
infelizmente, com lotação insuficiente. 

Mas, no projeto de lei que nós C:Starilos terininando 
para mandar ao Presidente da República, para ser enca
minhado ao Congresso Nac_ional, estabelecemos regras 
muito rígidas, obrigando todos os diplomatas a passa
rem um certo número de anos nos P.àíses de maiores difi
'culdades, postos menos convenientes, para poderem, de
pois, passarem parã os õutrós- poStos, de maneira que 
haja uma s~udável rotatividade, quer do ponto de vista 
de justiça, --de trabalho, quer do ponto de vista de for
mação do pessoal diplomático que, desta forma, terão 
uma visão maiS completa de vivência dos problemas. 

Com relação à UNESCO acho que, no momento, aca
bou de ser nomeado __ e __ aprovado pela Comissão de Re
lações Exteriores do Senado um diplomata, que é um in
telectual, um escritor, que é o Dr. Josué Montelo_ e com 
ele procurarei conversar sobre esses aspectos que V. EX' 
levantou da avaliação da UNES.CO. -

Com relação a Cuba, eu ta:inbém me -proponho a uma 
certa reflexão: em que momento assuntos que estilo sob 
debates, sob estudos, para que o Presidente da República 
ou para que um determinado órgão possa se manifestar
sobre o tema, podem se tornar públicos. Mesmo na inti
midade de uma empresa ou dentro de um órgão público, 
quer seja -um Ministério, quer :seja uma grande autar
quia, o debate de temas importantes precisa ser mantido 
em reserva, porque o próprio debate pode alterar o pro
cesso decisório, pode ter uma série de consçqüências ex
ternas, às vezes sobre o mercado, às vezes sobre o com
portamento, às vezes até, do ponto de vista de corrupção 
ou de chamado inside information, que hoje é tão discuti
do. Quer dizer, a informação de dentro de uma empresa, 
do que ela estâ estudando em fazer, pode facilitar o posi
cionamento comercial forte. Portanto, esse tema, que 
hoje foi levantado com relação à informação do Con
gresso, é um tema que merece uma profurida reflexão. 
Eu acho que é do bom senso que tudo não pode ser dis
cutido por todos com o mesmo conhecimento em todo_ o 
tempo. Onde esses limites -devem ser estabelecidos, isso 
eu acho um grande desafio para o Congri!sSõ: 

Eu acho que existe o mecanismo da sessão secreta, 
existe o mecanismo dos assuntos que, pela sua natureza, 
acabam sendo do conhecimento de poucas pessoas den
tro de uma administração pública, fato que se Dota em 
assuntos que, nos grandes países nucleares que são de ex
clusiva responsabilidade do Presidente da Repóblica. 
Ainda recentemente, quando o Presidente Mi'tterrand as
sumiu a Presidência na França, os jornaiS tOdos noticia
ram que eles se encontraram durante meia hora, para 
que Q Presidente da França que saia entregasse os códi
gos secretos de comando da força de retaliação ao seu 
sucessor, porque só ele os tinha. 

Então, hã um processo no mundo moderno em que o 
problema da informação e do segredo tem que ser defini
do. E tem que ser definido numa democracia por um 
processo democrático. E isso talvez seja o grande desa~ 
fio, sobr_e o qual o Congresso brasileiro ainda não se ma
nifestou, que é o limite d_os segredos e os limites de certas 
responsabilidades dentro do Estado e dentro do Legisla
tivo. Isso o que eu tinha a dizer sobre o problema final, 
que V. Ex' levantou. O problema de informações sobre 
Cuba. E apenas uma reflexão sobre a complexidade des
se tema. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sampaio)- Sr. Ministro, 
esgotou-se a lista de Senadores inscritos para a argUição. 
Eu. antes de também fazer algumas argUições, devo pas-
sar a Presidência ao rileu companheiro de Mesa, mas 
gostaria, primeiro, de felicitá-lo, o que jâ foi feito pela 
quase totalidade de meus colegas, pela objetividade de 
suas observações e pela eficácia que, em tão pouco tem
po de gestão à frente do ltamaraty, V. Ex• abordou os 
problemas da importância dos que foram referidos. 

Passo, agora, a Presidência ao meu ilustre companhei
ro, Senador Amaral Peixoto, para formular algumas per
guntas também a V. Ex• (Pausa.) 

Em primeiro lugar, V. Ex• sabe que o nosso comércio 
externo, inclusive com os Estados Unidos, tem sido mui-

tas vezes_ameaçado até de taxações drâstic:as, em função 
de supostos incentivos, que sào dad_os o_u que eram da
dos no Brasil para as exportações. Qual é a posição do 
Brasil no GATT em relação aos elevadíssimos subsídios 
que -estão sendo dados, em vârios setores da economia, 
não só pelos Estados Unidos como pelo próprio Merca
do Comum Europeu? Por exemplo, com relação ao açú
car, o subsídio dado pelos Estados Unidos e pelo Merca
do Comum Eu_ropeu ultrapassa 300 dólares por tonela
da, 

Não sei se tem havido protesto por parte do Brasil no 
GATI em relação a esses subsídios, ou quando, em re
lação aos calçados, os Estados Unidos nos ameaçaram, 
quando o Governo concedia isenção de ICM ou finan
ciamentos especiais para as exportações. Eu vou fazer 
logo as perguntas porque, diante do adiantado da hora, 
eu quero restringi-las ao mínimo e V. Ex• depois as res
ponderá todas juntas. 

A segunda. argUição: V. Ex• se referiu aos contactos 
que teve nas suas viagens aoS Estados Unidos com repre
sentantes do Governo am~ricano, fazendo análise com 
relação à liquidação dos nossos débitos externos. Eu 
queria saber de V. Ex' como eles reagiram com relação à 
vinculação, se houve, nas conversas mantidas nos Esta
dos Unidos, anâlises com relação à fixação e amorti
zação de pagamentos de juros relacionados com o volu
me das exportações~ Jsso seria vital para nós e é assunto, 
que eu estou certo de que V. Ex•.deve ter tratado nos Es
tados Unidos_~ Um outro assunto que me permitiria tam
bE:m tratar f: saber se o Ministério das Relações Exterio
res_ tomou conhecimento do processo, que está sendo 
movido contra a subsidiária da PETROBRAS, que se 
encarrega das exportações, _com relação à acusação de 
dumping, processada pela venda pela PETROBRAS no 
mercado. americano, de âlco_ol a um preço inferior, não 
só ao mercado _internacional, quanto_a_os próprios preços 
internos brasileiros. 
·o ltamaraty jâ tõmou algum conhecimento dessa polí

tica das estatais brasileiras, que agem como tradlng, hâ 
alguma_ anâHse ou interferência por parte do Itamaraty 
nesses problemas? 

A terceira e_ última observação, em parte, é para con
cordar com V. Ex• com relação às argilições feitas pelos 
ilustres Srs". Senadores Itamar Franco e João Calmon, co 
relação aos problemas-de Cuba. -

V. Ex' declarou, na sua exposição, que o Sr. Presiden
te da República estava estudando o problema para, de
pois, tomar uma decisão e consultou o Itamaraty sobre 
alguns pontos, que V. Ex• ou o Itamaraty teri3Jlllevado 
ao Sr. Presidente da República e manifestando, portan
to. esse ponto de vista, mas na categoria de assessor e de 
órgão informador. No entanto, um organismo que deve 
toinar a: Oecisão, _que é o Sr, Presidente da República, 
como Chefe do Poder Executivo. 

Como Presidente dessa Comissão, se achasse e estives
se julgado que devessem essas informações preliminares 
ser fornecidas ao Congresso Nacional, me apressaria em 

- solicitar uma reunião secreta para que as informações 
fossem dadas. Quero crer que o Poder Executivo não 
deve tomar uma posição relativa a um assunto tão im
portante sem consultar o Congresso Nacional, mas essa 
consulta, a meu ver, deve ser feita num momento em que 
o Excelentíssimo Senhor Presidente _da República estiver 
com as suas Assessorias e Ministros chegado à conclu_são 
do melhor caminho a adotar; nessa época, em -apressarei 
a solicitar, através dos representantes da Presidência da 
República, o ponto de vista do Senhor Presidente da Re
pública. 

Eram essas as minhas perguntas que gostaria de for
mular a V. Ex• e aguardo as suas respostas. 

O SR. OLA VO SETÚBAL - Sr. Presidente, o 
problema da agricultura no GATT, é um problema que 
gera as maiores contrOvérsias, porque praticamente, des
de o início do seu funcionamento, foi estã.belecido uma 
restrição, que foi aprovada por todos os países, ê que os 
produtos agrícolas não ficariam dentro das nomas gerais 
do GATT; portanto, há regras especiais de subsídios em 
matérias de produtos agrícolas. Por isso é que vemos es
ses subsídios americanos e de outros países em :relação 
ao problema agrícola. O grande debate dentro do GATT 
ê entre os Estados Unidos e a Comunidade Européia, 
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porque, no Carilpo agrícola, a Comunidade pôs uma res
trição ao acordo do GATI, de modo que, tudo isso que 
V. Ex' levantou são fatos que deturpam o comércio in
ternacional. Mas, dentro das filigranas jurídicas do 
GATT são normas aprovadas e em vigor, isto é um fato 
que nas novas negociações, tanto nos Estados Unidos 
quanto os Países em desenvolvimento estão levantando e 
fazendo todo-o esforço para que se regulamente, de uma 
maneira maís conveniente, o comércio dos produtos 
agrícolas. 

Com relação à dívida, embora não tenha descido a de
talhes na minha reunião de duas horas e meia com o Se
cretário Shultz, nós só discutimos os problemas políticos 
do sistema financeiro internacional, onde enfatizei que o 
Brasil para pagar a dívida tinha que aumentar as suas ex
portações, os problemas de protecionismo e vinculação 
entre as duas áreas. 

A posição americana ê extremamente ortodoxa. Em 
hipótese alguma eles se disporiam a aceitar, pelo menos 
na atual conjuntura, a idéia de fixação de um limite de 
pagamento da dívida com as exportações ou o saldo da 
balança comercial. Há uma notícia oposta a isso, de que 
o Governo do Sr. Alan Garcia, do Peru, estabeleceu que 
só pagará como juros, até lO% do valor das suas expor
tações e houve indícios mujto claros de que os Estados 
Unidos opunham-se a essa medida e até suspenderam 
determinados suportes militares e econõmicos ao Peru 
em relação a esse tip_o de problema. De maneira que ain· 
da não temos nenhuma outra informação dos Estados 
Unidos, que nos lev~m a aceitar o. hipótese levandata por 
V. Ex~ neste assunto. 

Ú SR. PRESIDENTE (Cid Sampaio)- Com relação 
à acusação de dumping? 

O SR. OLA VO SETÚBAL- Com relação ao proble
ma das tradlngs das companhias estatais, principalmente 
da PETROBRAS, devemos dizer que o Itamaraty tem 
uma atividade muito próxima às tradings governamen
tais, especialmente dos países de economia centralizada, 
toda a ação comercial vai pelos canais do governo, de 
mi:meira que Desses países, a ação do ltamaraty tem que 
ser muito próxima da ação das empresas brasileiras. Nos 
Estados Unidos, onde a economia é de mercado e des
centralizada, onde os órgãos de julgamento são descen
tralizados em Tribunais, Comiss~es e no Congresso 
Americano, acompanhamos e quando esse assunto entra 
numa área política ou de departamento de Estado, o Ita
maraty tem uma ação preponderante. Mas quando o as· 
sunto está no nível dos Tribunais de Comércio e nas Co
missões, que julgam esse problema de dumplng, normal
mente esse ass_unto é apenas acompanhado pelo ltamara
ty e as empresas estatais contratam grandes firmas de ad
vogados e especialistas no assunto. Foi o qUe aconteCeu 
com a PETROBRAS, no processo em questão tem uma 
das mais conhecidas firmas de advocacia tratando dos 
seus interesses no problema que está sendo movido na 
justiça americana por dumplng. 

O SR. CID SAMPAIO- Muito obrigado a V. Ex• 
O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto) --Sr.-Minis

tro, tendo o Sr. Presidente da Comissão, o Sr. Senador 
Cid Sampaio, me passado a Presidência dessa reunião, 
quero encerrá-la, mas antes de fazer, quero agradecer a 
V. Ex' em nosso nome a sua colaboração a exposição 
que acaba de fazer. Quando fomos convocados para essa 
reunião, sabíamos pelo conhecimento que temos de V. 
Ex•. da sua atuação anterior, a sua passagem pelo Itama
raty,já nesses poucos meses à frente do nosso tradicional 
ltamaraty, do modo que V. Ex• ia se comportar e da 
franqueza com que ia falar e do brilho que ia dar a nossa 
reuniãO. 

Desejamos ao agradecer a V. Exfque esses encontro5 
repitam e teremos sempre o maior prazer em ouvir v·. 
Ex• nesta Comissão de Relações Exteriores, que deve ter 
uma função maior do que a simples aprovação do nome 
de Embaixadores, deve colaborar com o Poder Executi
vo, na Qrientação da política externa do Brasil e a pre
sença de V. Ex• no nosso meio e no nosso lado é alta
mente vantajosa para nós e para o Brasil. 

Muito obrigado V L Ex' 
Declaro encerrilda a presente reunião da Comissão de 

Relações Exteriores. 
(Levanta-se a reunião às /3 horas e lO minutos.) 
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14• Reunião, realizada em 2 de outubro de 1985 

As onze horas, do dia dois de outubro de mil novecen
tos e oitenta e cinco, na Sala de Reuni_ões da Comissão, 
na Ala Senador Nilo Coelho, sob a Presidência do Se-
nhor Senador Cid Sampaio, Presidente, present~s os Se
nhores Senadores Octâvio Cardoso, Aloysio Chaves, 
Nelson Carneiro, João Calmon, Luiz Viana, Amaral Pei
xoto, Virgílio Távora, Jutahy Magalfiães e Lomanto Jú
nior, reúne-se a Comissão de Relações Exteriores. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Saldanha Derzi, Severo Gomes,· Ita
mar Franco, Fãbio Lucena, Milton Cabral, Aderbal Ju
rema, Lourival Baptista e Albano Franco. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente de
clara abertos os trabalhos, dispensando a leitura da Ata 
da reunião anterior~o-que é dada por aprovada. A sf:&uir, 
comunica que a reunião terá por finalidade a apreciação 
das matérias constantes da pauta e ainda, ouvir as expo
sições que farão oS Senhores Celso Diiliz e -Alvaro da 
Costa Franco Filho, indicados para exercerem as 
funções de Embaixadores dó--BraSil }Uri.tO à República 
Popular da Hungria e República da Colômbia, respecti
vamente, sobre as missões que desempenharão, Dessa 
forma, determina que a reunião torne-se secreta, para 
ouvir os referidos expositores, bem como para deliberar 
sobre as seguintes matérias: Mensagem nt f72, de-1985, 
do Senhor Presidente da República, submetendo à apro
vação do Senado Federal, a escolha do Senhor Celso Di
niz. Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplo
mata, para exercer a função de Embaixador do Brasil 
junto à República Popular da Hungria. Relator: Senador 
Luiz Viana; e Mensagem nl' 207, de 1985, do Senhor Pre
sidente da República, submetendo à aprovação do Sena: 
do Federal, a escolha do Senhor Ãlviro da Costa FrancO 
Filho, MinistrO de Primeira Classe, da Carreira de Di
plomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil 
junto à Repúblíca da Colômbia. Relator: Senador 
Virgílio Távora. Reaberta a reunião em caráter público, 
o Senhor Presidente comunica que tendo recebido Ofício 
do Senhor Presidente do Senado Federal, através do 
qual Sua Excelência encaminha o Projeto de Decreto Le
gislativo n"' 16, de 1984, qu~ "aprova o_ texto da Con
venção n"' 87, relativa à Liberdade Sindical e à Proteção 
do Direito Sindical, adotada em São Francisco em 1948, 
por ocasião da 31• Sessão da Conferência Internacional 
do Trabalho, da Organização Interna-cional do Traba
lho .. ; comunicando o decurso ·do prazo regimental, sem 
haver sido respondida a consulta formulada s_obre o mes
mo, pela Comissão, ·ao Poder Executivo; o iricluiu em 
pauta, para os fins constantes do artigo 164, item II,§ 2"' 
do Regimento Interno. Dessa fOrma, concede a palavra 
ao Relator, Senhor Senador Nelson Cairidio, para que 
se pronuncie a respeito. Com a palavra, Sua Excelência 
protesta contra o que classifica como desconsideração 
do Poder Executivo para com o Legislativo, salientando 
que tal fato ocorria rio governo Passado, continuando o 
mesmo procedimento no governo atual, quando dificil
mente é respondida qualquer indagação do Congresso 
ao Poder Executivo. E, que no caso Cm questão;jâ fora 
pedido diligência acerca da matéria. sem contudo .haver 
tido resposta, no ministério passado, tendo novamente 
após mudança ministerial, sido reiterado o pedido, ocor
rendo ~ mesma coisa. Assim sendo, chama a atenção da 
Comissão, a firri de que se toriie uma providência, na for
ma legal, para se fazer cumprir os preceitos constitucio~ 
nais, por parte do Poder Executivo. Retomando a pala
vra. o Senhor Presidente solicita ao Senhor Senador Nel
son Carneiro e aos demais membros da Comissão, -que 
aguardem até a -outra reunião, para se decidir a respeito 
da matéria, pronietendo interceder pessoalmente junto 
ao Ministério do Trabalho, ao -qual foi formulado a con
sulta, para saber diretamente do se-nhor Ministro, a ra
zão da falta de resposta. Tendo a concordância de todos 
os Senhores Senadores presen~es. Dando coritinuidade 
aos trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra ao 
Senhor Senador Jutahy Magalhães, que emite parecei 
preliminar; conCluindo por diligência jUiitO--ao Poder 
Executivo, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n9 06, 
de 1985, que "aprova os textos da Convenção nt 137 e da 
Recomendação n9 145, da OrganiZação Internacional do 
Trabalho, relativas às RepercuSsões Sociais dos Novos 
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Métodos de Processamento de Carga nos Portos, adota
das em Genebra, em 25 de junho de 1973, durante a 58• 
Sessão da Conferência Internacional do Trabali;J.o", NàQ 
havendo quem queira usar da palavra para discutir, ê o 
parecer suhmeti.sJ-o a vot!J.Ç~o, se!ldo apr~vado por una
nirilidade. Esgotadas as matérias constantes da pauta, o 
SenhQr Presidente agradece a presença _de todos, decla
rando encerrada a reunião. Lavrando eu, Paulo Roberto 
Al!Jle_ida Campos, Assistente da_ Comíssão, a presente 
Ata: que após Iiáci e aprovada, será asSinada pelo Senhor 
P_!esi~ente._ -_ C_l~_Sampaio. 

15' Reunião, realizada em 9 de outubro de 1985 

AS onze hOras·.-dÕ dia nove de outubro de_mil nove
centos e oitenta e cinco, na Sala de Reuniões da Comis
são, na Ala Senador Nilo Coelho, sob a Presidência do 
Senhp_r_Sen_1:!dOJ: _ VirruU_o Tãvgra,__lt-Vic_e·President~, no 
exercício da Presidência, presentes os Senhores Senado
res Amaral Peixoto, Aloysio Chaves; OCtáviO Cardoso, 
Nelson Carneiro, Fábio Lucena, Lomanto Júnior e Se_Ve
ro Gomes, reúne-se a Comissão de Relações Exteriores-. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nflores_Senadores Jutahy Magalhães, Luiz Viana, Sãnda
nha Derzi, Cíd Sampaio, Itamar Franco, Milton Cabral, 
Aderbal Jurema, Lourival Baptista e Albano Franco. 

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, 
comunica que a reunião terá por finalidade a apreciação 
de matérias constantes da pauta, bem como ouvir as ex
posições que farão os Senhores Francisco -de Assis Grie
co e Ivan Velloso da Silveira Batalha, indicados para 
eXe-rcerem as funções de Embaixadores do Brasil junto 
~o Rein9 dos Países Baix<;~s e junto à República Ãrabe 
do Egito, respectivamente, soóre aS missões que desem
penharão. Dessa forma, determina que a reunião torne
se secreta para ouvi-los, e ainda, para deliberar sobre as 
seguintes Mensagens Presidenciais: n~" 171, de 1985, sub
metendo à aprovação do Senado Federal, a escolha do 
Senhor FranciSco- de Assis Grieco, Ministro de Priini:i"ra 
Classe, da Carreira de Diplomata, para.exercer a fun-ção 
de Embaixador do Brasil junto ao Reino dos Países Bai
xos. Relator: Senador LomaÍlto Júnior; n"' 215, de 1985, 
subnie(f:ndo à aprovação do Senado Federal, a escolha 
do Senhor Ivan Velloso da Sil_veira Batalha, Ministro de 
Primeira Classe, da Carreira de: Diplomata, para exercer 
a função de Embaixador do Brasil junto à República 
Arabe do Egito. Relator: Senador Lomanto Júnior; e n'~ 
198, de 1985, submetendo à aprovação do Senado Fede
ral, a escolha do Senhor João Augusto de Mêdici.s, Em
baixador do Brasil junto à República do Quénia, para, 
cumulativamente, exercer a função de Embaixador do 
Brasil _na _Etiópia~- Relator: Senador Amaral Peixoto. 
Reaberta a reunião em caráter público, o Senhor Presi
dente deClara cumprida a firialidade da mesma, 

- ence_rrando~a. E _e~_. Pa_ulo Robe_rto Almeida Car:npos-, 
Assistente da CÕmisSão, lãvrei a -presente-Ata, que lida e 
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. -
Virgílio Távora. 

XOMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

22~ Reunião, realizada em 25 de setembro de 1985 

AS'l\OVeD<úãSe-triiifilrii.fiúitOs-dO dia vinte e cinco di 
·setembro de mil novecentos e oitenta e cinco, na Sala da 
Comissão. sob a Presidência do Sr. Senador José Ignácio 
Ferreira, Presidente, reúne-se a Corrtissãõ de Consti
tuiÇão e Justiça, com a presença dos Srs. Senadores Al
fredo Campos, Martins Filho, Severo Gomes, Moacyr 
Duarte, Octávío Cardoso, Raimundo Parente, Jutahy 
Magalhães, Aderbal Jurema, Luiz Cavalcante, Nivaldo 
Machado e José Uns. Deixam de comparecer, por moti
vo justificado os Srs-. Senadores Fábio Lucena, Hélio 
Gueiros, Helvídio Nunes, Odacir Soares, Lenoir Vargas, 
Amê:dco de Souza e Nelson Carneiro. Havendo número 
regimental, o Sr. Presidei1te declara abertos os trabalhos, 
e dispensa a l!!ituritlii--Ata da ReuniãO-- ãnteriO"r que ê 
dada como aprovada. A seguir, passa-se à apreciação 
das matérias cantantes da pauta, na ordem determinada 
pelo Sr. Presidente. Item 03 - Projeto de Lei do Senado 
n"' 260, de 1984, que dispõe sobre direitos relativos a soft~ 
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ware. Autor: -Senador Virgílio Távora. Relator: Senador 
Alfredo Campos. Parecer: favorável, por constitucional 
e jurídico. Não havendo discussão o Sr. Presideõte põe 
em votação o parecer, que êaprovado, por unanimidade. 
Item 04 --:- Projeto de Le~ da Câmara n'~ 021, de 1984, 
(Projeto de Lei n9 6.082-C, de 1982, na CD), que dispõe 
sobre a inviolabilidade dos vereadores. Autor: Deputado 
Joel Ferreira. Relator: Senador Martins Filho. Parecer: 
favorável, por constitucional e jurídico e no mérito, 
oportutio e-c_Ônvenienie. Foi concedido Vista ao Sr. Sena
dor Moacyr Duarte, que o devolve com voto em separa
ao Coiltfár10-,--p0ilic-har qUe o meio adeciuado de legislar 
a respeito é a via constitucional. Posto em discussão e 
votação o parecer a Comissão aprova o voto em separa
do- apreSentado pelo-sr:~Senado"r Moacyr Duarte, que 
passa -a COnStituir parecer e ~jeita O parecer do relator, 
passando este a c-onstituir voto em separado, vencido. 
Ttem 08- Projetá de Lei do Senado ri~> 099, de 1983, que 
dá nova redação à dispositivos da Lei n~" 4.215, de 27 de 
abrn de 1963, _que dispõe sobre os Estatutos da Ordem 
dos Advogados do Brasil. Autor: Senador Marco Ma
ciel. Relator: Senador Alfredo Cimpos. Parecer: favorá
vel, por conStitucional e jurídico, com emenda n"' 01-
CCJ-Substitutiva. Não havendo discussão, o Sr. Presi
dente põe em votação o parecer, que ê aprovado, por 
unanimidade. Ttein 12 - Projeto de Lei do Senado nt 
078. de 1985, que determina que os procedimentos ins-
taurados para apurar causa de acidente aério sejam inte
grados paritariamente, por militares, aeronautas e aero
viãrios. Autor: senador Itamar Franco.- Relator: Sena
dor Luiz Cavalcante. Parecer: favorável, por constitucio
nal e jurídico, na forma da Emenda n~" 01-CCJ
Substitutiva. O Sr. Senador Josê Lins solicita a palavra 
para apoiar o substitutivo do Sr. Senador Luiz Caval
cante. O Sr. Senador Jutahy Magalhães solicita à Presi
dência que esclareça no substitutivo apresentado, se os 
parentes das vítimas farão parte da comissão de investi
gação. O Sr. Presidente responde que não, pois o que se 
pretende _é que sejarit intimados os parentes das vítimas, 
dando-lhes ciência da hora e local das investigações. Pos
to em votação o parecer, ê o mesmo aprovado, por una
nimidade. Item 14- Projeto de Lei do Senado n"' 122, de 
1985 - Complementar, que dá nova redação- ao§ 1' do 
artigo 4"' da Lei Complementar nl' 26, de 11 de setembro 
de 1975, qu~ "altera disposições-da legislação que regula 
o Programa de F armação do Patrimônio do Servidor 
Público (PASEP), para o fim de permitir, ao titular da 
conta individual, o recebimento do respectivo saldo, na 
hipótese de desemprego involuntário. Autor: Senador 
Carlos Alberto. Relator: Senador Aderbal Jurema. Pare
cer: favorâvel, por constitucional e jurídico .. Não haven
do discussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, 
que é aprovado, por unanimidade. Item 17- Projeto de 
U!i do Senado n"'-323, de 1981, que acrescenta dispositi
vo à Consolidação das Leis do Trabalho, elevando ova
lor de alçada para efeito de admissão de recÚrso ordi
nâriO. Autor: Senador Humberto Lucena. Relator: Sena
aõr _Alfre~o Campos. Parecer: favorável, por constitu
cional "ejUrfdico. Não havendo discussão, o Sr. Presiden
te põe em votação o_ parecer, gue é aprovado, por unani
rilídade. !tem 19 ---Proj~to de Lei do Senado n"' 036, de 
1984 - Complementar, que isenta do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias - ICM, a comercialização 
de leite in natura. Autor: Senador Itamar Franco. Rela
tor: Senador Aderbal Jurema:·-Pirecer: favorável, P$r 
constitucional e jurídico. O Sr. Senador José Lins solicita 
a palavra e declara que a isenção pura e simples do ICM 
para Um'produtó não vai resolver _o problema do produ
tor e nem da sociedade que o consome, O projeto na for~ 
ma em que se encontra não atinge õ objetivo d_esejado 
que é redução dos custos de produção, por isso seu voto 
é contra o parecer. PoSto em votação o parecer é o mes
mo aprovado com voto contrário do Sr. Senador José 
Lins. Item 25 - Projeto de Lei do Senado n"' 061, de 
1983, que reVoga os Decretos-leis n~"s 1.866, de 9 de 
março de 1981, e 1.937, de21 de abril de 1982. Autor: Se
nador Fábio Lucena. Relator: Senador Alfredo Campos. 
Parecer: pelo arquivament~_ -do projeto. Não havendo 
discussão o Sr. Presidente põe-em votação o parecer, que 
é aprova<l.o, por unanimidade. Item 26 - Projeto de Lei 
d~ Câm~r_a Ilq: 221, de 1984 (Projeto de Lei n~" 1.8~0-B, de: 
1979, na CD), que modifica legislação sobre supervisãc 
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ministerial e dâ outras providências. Autor: Deputado 
Paulo Marques. Relator: Senador Aderbal Jurerna. Pa_~ 
recer: favorável, por constitucional e jurídico. Não ha
vendo discussão o Sr. Presidente põe em votação o pare
cer, que é aprovado, por unanimidade. Item 29- Proje
to de Lei do Senado n~' 172, de 1983 (Projeto de Le;j nl' 
5.573-B, de 1981, na CD), que autoriza o Poder Executi
vo a desapropriar a ârea de terra onde está localizado o 
Aeroporto Carlos Prates, em Belo Horizonte-MO, 
para a construcão de um Parque Público. Autor: Depu
tado Pimenta da Veiga. Relator; Senador Alfredo Cam
pos. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. 
Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação 
o parecer, que é aprovado, por unanimidade. Item 32 ....... 
Projeto de Lei do Sena_d_o n'i' _t2~,_de 1983, que faculta às 
empresas revendedoras_ d_e combustível_;w público o pa
gamento à vista ou da parte por elas efetivamente_comer
cializada. Autor: Senador_Gastão MUller. Relator: Sepa
dor Alfredo Campos. Parecer: favorável, por constitu
cio-nal e jurídico. Não havendo discussão o Sr. Presiden
te põe em votação o parecer, que ê aprovado, por unani
midade. Item 33 ....... Projeto de R~olução __ n.,.,· 009, de 
1985, que altera dispositivo do Regimento Interno do Se
nado Federal, aprovado pela Resolução n~' 93, de 1970. 
Autor: Senador Guilherme Palmeira. Relator: Senador 
Alfredo Campos. Parecer: favorável, por constitucional 
ejuríd,ico. Foi Cõncedido vista ao Sr. Senador Fábio L_u
cena, que o devolve, sem voto em separado. Não haven
do discussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, 
que é aprovado, por unanimidade. Item 36- Projeto de 
Lei _do Senado n'i' 216, de 1981, qUe determina o ressarci
mento das despesas efetuadas pelo ferroviário designado 
para prestar serviços fora do estabelecimento. Autor: Se
nador Itamar Franco. Relator: Senador Raimundo Pa
rente. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico, 
nos termos da Emenda n'i' 01-CCJ-Substitutiva, que ofe
rece. Posto em discussão o parecer, o _Sr. Senador Octá
vio Cardoso solicita" vista, que é deferida, pela presidên
cia. Item 38- Projeto de Lei do Senado n~' 194, de 1981_, 
que disciplina o te_levisionamento e a J"etrans_missão de 
espetáculos desportivos e dá outras providências. Autor: 
Senador Itamar Franco. Relator: Senador Severo Go
mes. Parecer. favorável, por constitucional e jurídico. 
Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em-votação 
o parecer, que é aprovado, por unanimidade. Item 40-
Projeto de Lei da Câmara n'i' 031, de 1983 (Projeto de Lei 
n~' 4.524wB, de 1981, na CD), que torna obrigatória a 
apresentação de Certificado de Regularidade de Sb
tuação - CRS. quanto ao Fundo de Garantiá do Tem
po de Serviço ~ FGTS, para os fins que menciona. Auw 
tor: Deputado Celso Peçanha. Relator: Senador Rai
mundo Parente. Parecer: favorável à aprovação do Subs_
titutivo, quanto ao mérito, por oportuno e convenierite. 
Não havendo discussão o Sr. Presidente põe em votação 
o parecer, que é aprovado, por unanimidade. Item 41 -
Projeto de Lei do Senado n~' 172, de 1985, que dispõe 
sobre a inclusão de _temas reJativQs ao Poder Constituin
te nos Programas de Educação Moral e Civica e Estudo 
de Problemas Brasileiros, nos anos de 1986 e 1987. Au
tor: Senador Alfredo Campos. Relator: Senador Luiz 
Cavalcante. Parecer: favorável, por constitucional e jurí
dico. Não havendo discussão o Sr. Presidente põe em vo
tação o pa{.ecer, que é aprovado, por unanimidade._ A 
Comissão, por unanimidade, aprova requerimento de 
urgência nos termos do artigo 371, alínea b, do Regimen
to Interno. Item 45- Projet_o_ de Lei da Câmara n"' 189, 
de 19-83, (Projeto de Lei n~' 5.794w8, de 1981, na CD), que 
define como criine de responsabilidade, dos Prefeitos 
Municipais, pag-ã.r a seus servidOres salários abaixo do 
valor correspondente ao salârio mínimo da região, intro
duzindo disposição no artigo I~' do Decreto-lei n~' 201, de 
27 de fevereiro de 1967. Autor: Deputado Carlos Augusw 
to. Relator: _Senador Severo Gomes. Parecer: favorável, 
por oportuno e conveniente. Posto em discussão o pare
cer, o Sr. Senador Martins Filho solicita vista, que é de
ferida, pela presidêncía. Item 48- Projeto de Lei da Câ
mara n~' 121, de 1983 (Projeto de Lei n~' 439-B, de 1983, 
na CD), que acrescenta parágrafo ao artigo 130 da Con
solidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decretow 
lei n~' 5.452, de li' de maio de 1943, para permitir que o 
período de férias seja desdobrado em dois. Autor: Depu
tado Iram Saraiva. Relator: Senador Octávio Cardoso, 
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Pareçer: favorãyel, _por constitucional e jurídico. Foi 
concedido vista ao Sr. Senador Fábio Lucena que devol
ve o projeto, sem voto em separado. Posto em votação o 
parecer, é o mesmo aprovado, por unanimidade. Item 49 
- Projeto de Lei da Câmara_ n<? 034, de 1985 (Projeto de 
Lei n~' 1.969-B, de 1983, na CD), que altera dispositivos 
do Código Nacional de Trânsito, aprovado pela Lei n~' 
5.108, de 21 de setembro de 1966, para assegurar a Muniw 
cipalização do Trânsito. Autor: Deputado Darcy Passos. 
Relator: Senador Martins Filho. Parecer: favorãvel, por 
oportuno e conveniente. Não havendo discussão o Sr. 
Presidente põe em votação o parecer, que é aprovado, 
por unanimidade. Item 52 - Projeto_Q.e Lei do Senado 
n9 063, de 1985~ que isenta do_Tmposto sobre Produtos 
Industrializados o material fotográfico_ na~ional. ~utor: 
Senador_Jorge Kalume. Relator: Senador_ Martins Filho. 
Parecer: TavOiâvel, por cónstituclonat e"jurídico. Posto 
em votação o pareaer, é o mesmo aprovado, com voto 
contrário do Sr. SenadO-( José Li_ns. Item 71 - Mensa
gem n~' 195, de 1985 (Mensagem n'i' 420, de 30-8w85, na 
origem). Do Senhor Presidente da República, submeten
do à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor 
M-iniStro da Fazenda, para que seja autorizado o Gov~r
rio do Esta,do de São Paulo, a contratar operação _de crê
dito no valor de Cr$ 519.044.481.001, junto ao Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Soci"al -
BNDES. Relator: __ ~~nadgr_Sevei__o_ Qom~ ~recer:_favow 
râvel, por constitucioõ.al e jurídico. Posto em discus.são o 
parecer, o Sr. Senador Moacyr Duarte solicita vista, que 
é deferida pela presidência. São adiados, em face da auw 
sência dos relatores, os seguintes projetas: MSF 074/85, 
PRS 027(85, PLC 040(85, PLS 143(85, PLS 006(85, 
PLS 090(84, PLC099(83, PLS 028(84, PLS 258(84, PLS 
101(85, PLS 080(83, PLS 207/84, PLC 093/83, PLS 
376/81, PLS 016/84, PLS 080/85, PLS 215/84, PLS 
lU/81, PLS 2h2/79, PLC-139/84, PLS 129/85, PLS 
159/84, PLS 056/83, PLS 177(83, PLC 051/82, PLC 
004/85, PLS 142/85, PLC 240/83, PLS 214/83, PLS 
J41/85, PLS 194/84, PLS 282/83, PLS 123/85, PLS 
121/85, PLS 143/81, PLS 080/82, PLS 203/85, PLS 
142/84, PLS 149/84, PLC 048/83, PLC 195/83, PLS 
350(1l1, PLC 168/83, PLS 128/85, PLS 045/84, PLS 
026(85, pLS 293/81, PLS 064/85, PLS 210/83 e PLS _ 
250 J84. Nada mais havendo a tratar, encerra-s~ _a reu
nião, lavrando eu, Ronald Cavalcante Gonç_alves, Assis
tente da Comissão, a presente Ata, que lidae aprovada, 
será assfnada pelo Sr. Presidente. 

- ·-23• Reunião, realizada e-m 2 de outubro de 1985 

As nove horas e trinta minutos do dia 2 de_ou_tu_br_o de 
mil novecentos e oitenta e c:inco, na Sala da Comíssão, 
sob à presidência do Sr .. Senador José lgnácio Ferreira, 
Presidente, reúne--se a ComisSão de Con;stituição e Jus~ 
liça, com a presença dos Srs. Senadores Odacir Soares, 
Jutahy Magalhães, Raimundo Parente, Helvídio Nunes, 
Octávio Cardoso, Hélio Gueirás, Severo Gomes, Rober
to Campos_, Nivaldo Machado, Aderbal Jurema, l:"lelson 
Carneiro, José Lins, Américo de Souza, Martins Filho, 
Henrique ~antillo, Alfredo Campos e Moacyr Duarte. 
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. 
Senadores Fábio Lucena, Lenoir Vargas, Luiz Cavalcan
te e Nelson Carneiro. Havendo número regimenttl, o_Sr. 
Presidente de&ra abertos os trabalhos e dispenSa a lei
tura da Ata da Reunião anterior; que ê dada comO_apro
vada, A seguir, pf:!.ssa-se à apreciação das matériaS cons
tantes da pauta, na ordem diterminada pelo Sr. Presi
dente. Item l -Mensagem n'i' 168~ de 1985 (Mensagem 
n<:> 372, de 12-8-85, ,na origem). Do Senhor Presidente da 
República, sübmetendo à aprovação do Senado Federal, 
proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja 
autorizado o Governo do Estado de Sergipe, a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 6.187.413.236,junto 
à Caixa Econômica Federal. Relator: Senador Nivaldo 
Machado. Parecer: favorável, por constitucional e jurídi
co. Não havendo discussão_ o Sr~ Presidente põe em vo
tação o parecer, que é aprovado, por unanimidade. Item 
3...,... OficiQ .. S" n~' 31, de 1983 (ofício n"' 97-PJMC, de 2-
12-83, na origem). Do Senhor Presidente do Supremo 
Tribunal Federal, encaminhando ao Senado Federal, có· 
pia do acórdão proferido pelo STF, noS autos da A_ção 
Penal n'i' 276-0, do Distrito Federal, o qual declarou a in-
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constituCionalidade do artigo ]I' da Resolução ilY 13, de 
4-5-83, na Câmara dos Deputados, na parte que delibe
rou sustar o processo criminal em curs-o no STF, contra 
o ex-deputado Domingos Antônio de Freitas Diniz Ne
to. Relator: Senador Alfredo Campos. Parecer: favorá
vel na forma do PRS que apresenta. Não havendo dis
cussão o Sr. Presidente põe em votação o parecer, que ê 
aprovado, por unanimidade. Item 5 - Mensagem n9 
149, de 1985 (Mensagem n"' 347, de 8-7-85, na origem). 
Do Senhor Presidente da República, submetendo à apro
vação do Senado F~deral, proposta do Senhor Ministro 
da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Muni
cipal de Várzea Grande- MT, a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 2.721.810.643, junto à Caixa· 
Económica Federal. Relator: Senador Martins Filho. 
Parecer: favorãvel, por cOilstituciOJ1al e jurídico. Não ha
vendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o pare
cer, que é aprovado, por unanimidade. Item 6- Mens_a. __ 
gem n"' 161, de 1985 (Mensagem n' 363, de 1"'~8-85, na 
.origem). Do Senhor Presidente da República, submeten
do à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor 
Ministro da Fazenda, para que seja autorizado o Gover
no do Estado do Mato Grosso do Sul a contratar ope· 
ração de crêdito no valor de Cr$ 19.655.865.420,junto à 
Caixa Ecoriômicii- Federal. Relator; Senador Martins Fi
lho. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. 
Não havepdo discussão, o Sr. Presidente põe em votação 
o parecer, que é aprovado, por unanimidade. Item 7-
Projeto de Lei do Senado n~' 174, de 1985, que dá nova 
redação a dispositivos da Lei n'i' 7.183, de 5 de abril de 
1984. Autor: Senador Roberto Saturnino. Relator: Sena
dor Nivaldo Machado. Parecer: pela tramitação conjun· 
ta com- os PLS 70, 79, 82, 84, 85, 132 e 185, todos de 
L985.. Não havendo discussão_, o Sr. Presidente põe em 
votação o parecer, que é aprovado, por unanimidade. 
Item 9- Projeto de Lei do Senado n"' 282, de 1983, que 
intrOduz alteração na Lei n~' 6.708, de 30 de outubro de 
1979 que dispõe sobre a correção automática dos sa
lários, etc .. Autor: Senador Nelson Carneiro. Relator: 
Senador Henrique Santillo. Parecer: favorável, por cons
titucional e jurídico. Não havendo discussão, o Sr .. Presi
dente põe em votação o parecer, que é aprovado, por 
unanimlda_de~Jtem 10 - Projeto de Lei da Câmara n9 
195, de 1983 (Projeto de Lei n~' 5.709·8, de 1981, na CD), 
que altera a redação do artigo 35 do Decreto-lei n'i' 3.689, 
de 3 de outubro de 1941 -Código de Processo Penal, 
para efeito de garantir à mulher casada o direito de quei
xa, e dá outras providências. Autor: Deputado Osvaldo 
Macedo. Relator: Senador Nivaldo Machado. Parecer: 
favorável, por constitucional e jurídico. Nã_o havendo 
discussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, 
que é aprovado, por unanimidade. Item 11 -Projeto de 
L~i do Senãdo n~' 311, de 1981, que altera dispositivo da 
Lei n~' 5.527, de 8 de novembro de 1968. Autor: Senador 
àumberto Lucenã. Relator: Senador _Od_acir Soares. Pa
recer: favorável, por constitucional e jurídico. Não ha
vendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o pare
cer, que é aprovado, por unanimidade. Item 12- Proje
to de Lei do Senado n~' 177, de 1983, que dispõe sobre o 
exercício da profiss~o de esteticista e cosmetologista e dã 
outras providências. Autora: Senadora Eunfce Michilles. 
Relator: Senador Henrique Santillo. Parecer: favorável, 
por constitucional e jurídico, com Emenda n~' 01-CCJ. 
Não_havendo óiscussão o Sr. Presidente põe em votação 
o parecer, que é aprovado, por unanimidade. Item 13 -
Projeto de Leí-do Senado n'i' 026, del985, que dispõe 
soh_C~ isen-ções fiscais p·ara o transporte coletivo urbano 
visaildo a reduzir seus c_ustos e tarifas. Autor: Senador 
Alvaro Dias. Relator: Senador Aderbal Jurema. Parecer: 
favorável, por constitucional e jurídico, com as Emendas 
n~'s 01 e 02-CCJ. Não havendo discussão, o Sr. Presiden
te põe em votação o parecer, que é aprovado, por unani
midade. Item 14 ~Projeto de Lei do Senado n~' 210, de 
1983, que introduz alteração na legislação acidentária do 
trabalho, visando fixar prazo certo para o pagame!lto 
dos benefícios nela previstos. Autor: Senador Nelson 
Carneiro. Relator: Senador Helvídio Nunes. Parecer: fa
vorável, por constitucional e jurídico. Não havendo dis
cussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, que é 
aprovado, ,por unanimidade. Item 16- Projeto de Lei 
d_o Senado n~' 090, de 1984, que introduz modificação na 
Lei n~' 5.890, de 8 dejuriho de 1973, que alterou a legis-
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lacão previd~nciãria". Autor: Senador Nelson Carneiro. 
Relator: Senador Helvídio Nunes. Parecer: favorável, 
por constitucional e jurídico. Não havendo discussão, o 
Sr. Presidente põe em votação o parec_er, que ê aprovado 
por unanimidade. Item 17- Projeto de Lei da Câmara 
'19 240, de 1983 (Projeto de Lei n'l' 191-D, de 1975. na 
CD), que dá nova redação ao parágrafo único do artigo 
I"' da Lei n9 5.802, de 11 de setembro de 1972, que_ "dis
põe sobre a inscrição ein prOva de habilitação à livre do
cência", i determina outras providências. Autor: Depu
tado Marco Maciel. Relator~ S_enador Raimundo Paren
te. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Pos
to em discussão o parecer, á Sr. Senador Nelson Carnei
ro solicita a palavra e diz que o projeto é bem elaborado, 
mas faz-se necessário saber do autor se ainda acha-o 
oportuno, pois já faz dez anos da sua apresentação, de
vendo ter envelhecido tanto que talvez o que estamos vo
tando aquijã esteja superado. O Sr. Senador Hélio Guei
ros solicita a palavra e diz que o projeto continua atual 
pois, na legislação vigente, ninguém pode fazer concurso 
de livre docência sem pertencer à carreira do Magistério, 
este projeto abre, portanto, uma oportunidade de quatro 
anos a partir da data do Decreto-lei n•435, de 1969, para 
os professores que já exerçam comprovadamente o ma
gistério possam também fazer o referido concurs_o. Posto 
em votação o parecer, é o mesmo aprovado por unanimi
dade. Item 18 - Projeto de Lei ÕQ Senado n'i' 056, de 
1983, que altera o artigo 49 da Lei n9 6.178, de q de no
vembro de 1979. Autor: Senador_Alvaro Dias. Relator: 
Senador Helvídio Nunes. Parecer:_ favorável, por consti
tucional e jurídico. Posto em votação o parecer, é o mes
mo aprovado, por unanimidade. Item 19 - Projeto de 
Lei da Câmara n"' 168, de 1983 (Projeto de _Lei n'i' 4.989-
B, de 1981, na CD), que disciplina o exercício da profis
são de tecnólogo em cooperativismo. Autor: Deputado 
Paulo Marques. Relator: Senador Martins Filho. Pare
cer: favorável, por constitucional e jurídico, com Emen
da n'i' 01-CCJ. Posto em votação o parecer, é o mesmo 
aprovado, com voto contrário do Sr. _Senador Hélio 
Gueiros~ Item - 20 Projeto de Lei do Se_Qfl.dO n"' 143, de 
1981, que revoga a alínea ''b" do artigô 39 da Lei n"' 
3.807, de 26 de agosto de 1960- Lt;i Orgânica da Previ
dência Social. Autor: Senador Humberto Lucena. Rela
tor: Senador Henrique Santillo. Parecef: favorável, por 
constitucional e jurídico. Não h_ay~ndo _discussão, o Sr. 
Presidente põe em votaçã_o o parecer, que é aprovado, 
por. unanimidade. Item 21_~ Projeto de_Lei do Senado 
n'i' 142, de 1984, que dá nova redação ao§ 201 do artigo 79 
da Lei Orgânica da Previdência Social, a fim de isentar 
os proprietários de habitações populares da responsabili
dade solidária perante a Previdência Social. Autor: Sena
dor Fernando Henrique Cardoso. Relator: Senaddr 
_l:!_el_v_i_t;ih?_ N ~!1~· _ ;p~r~j_:_ f;J._v_or?yel,_p_~r -~~ns_t!tu~iO!)_al_~ 
jurfdico. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe 
em votação o parecer, que é aprovado, por unanimidade. 
Item 23- Projeto de Lei do Senado n"' 080, de 1983, que 
assegura ao estudante matriculado _em "qualquer estabele
cimento de ensino autorizado, registrado ou reconhecido 
por órgão competente o direitO a pagar metade do preço 
do ingresso nos cinemas, teatros e cÍI;Cos no território nf;t
cional. A,utor: Senador Pedro Simo-n. Relator: Senador 
Odacir Sàares. Parec.er: favorável, por constitucional e 
jurídico. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe 
em votação o parecer, que é aprovado por unanimidade. 
Item 24 - Projeto de ~i do S~;nado n'i' 064, de 1985 _
Complementar, que isenta do Imposto sobre Operações 
relativas à circulação de mercadorias o material fotográ
fico nacional. Autor: Senador Jorge Kalume. Relator: 
Senador Martins Filho. Parecer: favorável, por constitu
cional e jurídico. Não havend9 discussão o Sr._ Prsidente_ 
põe em votação o parecer. A Comissão por maioria de 
votos rejeita o parecer do Relator. A Presidência designa 
o Sr. Senador Hélio Gueiros pãra relatar o vencido, 
quanto ao mérito. Item 26 - Projeto de Lei do Senado 
n"' 143, de _1985, que revoga disposição do Decreto-lei n"' 
1.910, de 29 de dezembro_ de 198l. Autor: Senador Jorge 
Kalume. Relator: Senador Moacyr Duarte. Parecer: fa
vorável, por constitucionªl ejP'rtõlc9. Não havendo dis
cussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, que é 
aprovado. por unanimidade. Item 27 - Projeto d'e L~;i_ 
do Senado nv 207, de 1984, que autoriza o Poder Executiw 
vo a isentar da cobrança de multas e de correção moru:-: 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

tárlã~ OS-débitos relativos ao ITR (Imposto sobre a Pro
priedade Territorial Rural), e a contribuição devida ao 
INCRA, incidentes sobre imóveis situados na Amazônia 
Le.Ml._ e: _ _9_4_Qi.!-~[a.§. ~I.9Yld_ências. Au~os: Senador Jorge 
Kalume. Relator: Senador Odacir Soa-res. Parecer. favo
~á'y~l._pq_~ ~~~iõstit_!.!c:ional ejurfdico. PostÇl em discussão_o 
parecer, a Presidência concede vista ao Si. Senador Mar
tins Filho. Item 28 - Projeto de Lei do senado n"' 028, 
de 1984, que acrescenta dispositivo à Consolidação das 
Leis do Trabalho, no capítulo concernente à Justiça do 
Trabalho. Autor: Senador Nelson Carneiro. Relator: Se
ÕadOr M-oacYr .Duarte, P;;trecer: contrârio, por inconsti
tucional. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe 
em votação o parecer, que é aprovado, por unanimidade. 
!_tem 30- Projeto de Lei do Senado. n"' 258, de 1984, que 
acrescenta dispositivo à CLT, na parte concernente à 
proteção à maternidade, concedendo à mãe adotiva, na 
CQJiJliç_ãQ_gg;_~~cificaL_q_direi~ ª_descansos para ama
mentação. Autor: Senador Nelson_ Carneiro. Relator: 
Senador M_oacyr Dua_rte, Parecer: peta tramitação con
junta com os PLS 203, 211 e 234, todos de 1984. Não ha
vendo_ discussão, o Sr. Presidente põe em votação o pare
cer, que é aprovado, por unanimidade. Item 31- Proje
to _de Lei do Sen"!dO n'i' 376, ~e 1981, ·que determina a 
criaç.ã_q .de; çç_qrdenaç9C?S de e~h.~-caç~o ecológica no ensi
no de I"' e 2"' graus, e dá outras Providências. Autora: Se
nadora Eunice Michilles. Relator: Senador Odacir Soa
iéS.~-Paieber: -favorâvel~ Por cOilúltuclonal e jurídico, 
co:rn_&m$nd_an9 Q 1-CÇl, Não_ havendo -d_is-cussão, o Sr. 
Presidente põe em votação o parecer, que é aprovado, 

- por unanimidade. Item 33 - Projeto de Lei do Senado 
n'i' 101, de 1985, que altera dispositivos da Lei n9 3.529, 
de 13 ode janeiro _de 1959_, que disciplina a aposentadoria 
especíal dos jornalistas profissionais, para o fim de esta
_belecer que as mulheres, exercentes dessa atividade, pos
sªm aposentar-se após vinte e cinco anos de tempo de 
serviço. Autor: Senador Nelson Carneiro. Relator~ Sena
do( Moacyr_DtJ_a_rte ... P.arecer; f:avoráv~l,_ por constitucio
nal ejurídipg. PQsto_çm discuss~oo pª'recer, o Sr. Senª:. 
dot Odª~-Sq~~s s~licita a palavra para discordar do 
Sr. Relator qua-ndo diz que a propOsição indica os recur
sos no sentido de provê-los. Na realidade o projeto onera 
a previdência social. sem indicar fontes novas de caráter 
económico-financeiro. Posto em votação o projeto, ê o 
meS_mo,.~proyadÇl.=ç_9_~_ o voto CQ_!!!rár}o do Sr. S~ador 
Roberto Çampos~ ~l;!stendo-se de votar_ o Sr. Senador 
N~Ison Cªrneix.Q._He!1!_3_§.~ PrQjeto de Lei do Sena(io n"' 
080, de 1985, que dá nova redação ao arti"go 3"' da Lei ni> 
7.025, de 8 de setembro de 1982. Autor: Senador Lenoir 
Vargas. Relator: Senador Moacyr Duarte. Parecer: favo
rável, por constituciOnal e jurídico. Não havendo discus
são o Sr. Presidente põe em votação o parecer, que ê 
aprovado, por unanimídade. Item 37 -- Projeto de Lei 
da-cãrnrui·n,--oo4;-oe-r9S5TPfõjeto-ae Lei:n.,.Tss.:-s~--de 
19l9,_na C_D), que altera dispositivos da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto~ lei n"' 5.452 
de !?. de maiQ_ de l943 para estender a exigência da pro· 
porcionalidade d_e dois terços de empregados brasileiros 
a outros setores. Autor: Deputado Horácio Ortiz. Rela.· 
tor; Senador -~WéJic_o ele Souza.Par~r: favorável, por 
constitucional ~jurídico._ Não havendo discussãQ, o Sr. 
Presidente põe em votação o parecer, que ê aprovado, 
por unanimidade. Item 38 - Projeto de Lei do Senado 
n9 _i 59, de 1984, que libera as restrições a moagem-colo
njal de trigo. Autor: Senador Âlvaro Dias. Relator: Se
-nador Moacyr Duarte. Parecer: favorável, por constitu-
cional e jurídico. Não havendo discussão o Sr. Presiden
te põe em votação o parecer, que é aprovado, por unani
midad_e. Item 40-:- Projeto_ de Lei do Senado n"' 214, d 
i9kJ., cjue esú~n<!_e_ ao pessoal de máquinas e manobras, 
dos portos organizados, o direito ao adicional da Lei n"' 
4.860, de 26 de novembro de 1965, -pelo domingo traba
lhado. Autor: Senador Nelson Carneiro. Relator: Sena
dqr Aro~riço de Souza. Parecer: favorável, por constitu
cioJlal e jurídico, nos termos da Emenda n~ 01-CCJ
Sub§titutivã. N_ãQ have_ndo dicussã_o o Sr. Presidente põe 
~tn VOt<;iÇãO O pa_recer.~ que é aprovado, por unanimidade. 
Ite.m 41- ProjetQ 9~-Lei do_Senado.n! 2"03, de 1985, que 
concede moratória aos produtores de soja e ?lgodão e dá 
outras providênCias. Autor: Senador Henrique Santillo. 
Relator: Senador Nelson Carneiro. Parecer: pela preju
dicialidade do projeto. Não havendo discussão, o Sr. 
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Presidente põe em votação o parecer, que é aprovado, 
por unanimidade. rtem 44 - Projeto de Lei do Senado 
nll 350, de 19_81, que determina a aplicação do Decreto n"' 
22.626, de 7 de abril de 1_933 (Lei.de Us,ura), às entidades 
integrantes do sistenia financeiro. Autor: Senador .Ita
mar Franco. Relator: Senador Américo de Souza. Pare
ç~r: favorável, põr consfiüiCioilal e jurídico. O Sr. Rela
tor solicita a retirada de pauta do projeto, para reexame, 
que é deferido pela presidência. Item 45- Projeto de Lei 
do Senado n\> 141, de 1985, que altera dispositivos do Có
digo Civil Brasileiro (Lei n9 3.071, de I"' de janeiro de 
1916), que dispõe sobre a herança jacente e a sucessão 
legítima. Autor: Senador Passos Porto. Relator: Senador 
Nelson Carneiro. Parecer: favorável, por constitucional 
e jurídico. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe 
em votação o parecer, que é aprovado, por unanimidade. 
Item 48- Projeto de Lei d_o SeJlado n' 121, de 1985, que 
permite o desmembramento de terrenos de mansão com 
área igual O!l superior a 2 ha (dois hectares) e dâ outras 
providências. AutOr: Se_nador Raimundo Parente. Rela
tor: Senador Niva!do Machado. Parecer: pela colocação 
em diligência junto ao Governo do Distrito Federal. 
Não havendo discussão o Sr._Presidente põe em votação 
o parecer, que é aprovado, por unanimidade. ltem 50-
Projeto de Lei dO: Senaõo n"' 194, que torna obrigatório o 
laUdo de peritos da SeCn!taiiã -do Património Histórico e 
ArtísticQ Nacional nas obras de arte e dá outras provi
dências. Autor: Senador Gastão Müller. Relator: Sena
dor Nivaldo Machado. Parecer: favorável, por constitu
cional ejurídic_o~P_osto em votação o parecer, é o mesmo 

_ Lejei_ta_d_o por maioria de votos. A Presidência designa o 
Sr. Senador Hélio Gueiros para relatar o vencido, quan-
to ao mérito. Item 51 ~Projeto de Lei do Senado n' 142, 
de- 1985, que autoriza o Poder Executivo a instituir a 
Fundação Pró-Município, e dá outras providências. Au
tor.:. Senador Lo manto Júnior. Relator: Senador Nelson 
Carneiro. Parecer: favorável, por OODSlÍtucional e jurídi
co. Não havendo discussão. O Sr. Presidente põe em vo
tação o parecer que é aprovado, por unanimidade. Item 
52..-- Projeto de Resolução n'i' 027, de 1985, que altera o 
artigo 530 do regulamento- Administrativo do SenadQ 
Federal. Autora: Comissão Diretora. Relator: Senador 
Hélio Gueiros. Parecer: favorável, por constitucional e 

. jurídico. POsto em discussão o parecer, a Presidência 
concede vista do projeto ao Sr. Senador Odacir Soares. 
Item 53-:- Projeto-ae R~Õiução n9015, de 1984, que cria 
a Categoria Funcional de AQjm1to de Segurança Legisla
livà-C:"Cfã" outraS proVidência-S. Autora: Comissão Diréto
ra. Relator: Senador Martins Filho. Parecer: favorável, 
por constltucional e jurídico._ Não havendo discussão, o 
Sr. Presidente põe em votação o parecer, que é aprova
do, por unanimidade. Item 54 - Projeto de Lei da Câ
m_ara n"' 051, de 1982 (Projeto de Lei n9 5.402-B, de 1978, 
fli"CD); que -aetine-õ rrab-ãlhC) rurãt para efeito de enqua
dramento sindical, assi_stência e previdência rurais, e de
termina outras providências. Autor: Deputado Nelson 
Marchezan. Relator: Senador Nivaldo Machado. Pare
cer: favoTável à aprovação do projeto com substitutivo 
da CLS. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em 
votação o parecer. que ê aprovado, por unanimidade. 
Item 56-- Projeto de Lei a a Câmara N' 097, de 1985 
(Projeto de Lei n"' :Í..698-B, de 1983, na CD),-que dispõe 
sobre avaliação dos cursos superiores não reconhecidos. 
Autor: Deputado Marcelo Unhares. Relator: Senador 
Américo de Souza. Parecer: favorável, por constitucio
nal e jurídico. Não havendo discussão Cl Sr. Presidente 
põe em votação o parecer, que é aprovado, por unanimi
dade. O Sr. Presidente passa a presidência ao Sr. Sena
dor Helvídio Nunes, para relatar o Item 4, da pauta -
Projeto de ResOlUção da Comissão de Economia à Men
sagem N"' 028, de 1985 (Mensagem nV037, de 17-1-85, na 
origem). Do Senhor Presidente da República, submeten
do à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor 
Ministrp da Fazenda, para que seja autorizada a Prefei
tura Municipal de Muniz Freire-ES, a contratar ope
ração de crédito no valor de Crl30.769.788,junto à Cai-_ 
"i.a Económica Fei:lera1, Relator: Senador José lgnácio 
1-erreirii. Parecer: favoráVel, por constitucional e jurfdi
cô. Não havendo discuSsão, o Sr. Presidente põe em vo
tação o-parecer, que ê aprovado, por unanimidade. O Se
nhor Presidente eventual, Senador Helvidio Nunes, pas
sa a presidência ao Senhor Presidente, Senador José lgw 
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nâcio Ferreira. O Sr. Presidente comunica aoS demais 
membros da comissão haver sobre a mesa uma pauta ex
tra. Passa-se assim à apreciação de Seu ifem úníCo -
Projeto de Resolução à mensagem n'i' 112, de 19~5 (Men~ 
sagem n~" 271, de 20-5-85, na origem). Do Senhor Presi
dente_da República, submetendo à aprovação do Senado 
Federal, proposta Do Senhor Ministro da Fazenda, para 
que seja aUtorizado o GoVernO dO EStado do Rio dCTa-:. 
neiro a elevar, temporariamente, em Cr$ 78.117.802.912, 
o montante de sua dívida consolidada interna. Relator: 
Senador Nelson Carneiro. Parecer: favorável, por consti
tucional e jurídico. Não havendo discussão, o Sr. Presi
dente põe em votaçã_o o parecer, que é aprovado, por 
unanimidade. São adiados, em face da ausência dos Re
latores, os seguintes projetas: MSF 074/85, PLS n9 
293/81, PLS 045/84, PLS 128/85, PLS 080/82, PLS 
262/79, PLS 129/85, PLS 195/85, PLS 250/84, PLC 
099/!rl,_PLC 093/83, PLS 215/84, PLS 016/84, PLS 
006/85, PLC 139/84, PLC 040/85 e MSF 135/84. Nada 
mais havendo a tratar, encerra-se a Reunião, lavrando 
eu, Ronald Cavalcante Gonçalves, Assistente da Comis
são, a presente Ata, que lida e aprovada, será assinada 
pelo Sr. Presidente. 

24!- Reunião (extraordinária), realizada 
em 3 de outubro de 1985 

As nove horas e trinta minutos do dia três de outubro 
d_e mil novecentos e oitenta e cinco, na Sala da ComiS
são, sob a Presidência do Sr. Senador Josê: lgnácio Fer
reira, Presidente, reúne-se a Comissão de Constituição e 
Justiça com a presença dos Srs. Senadores Roberto 
Campos, Hélio GU.eiros, Henrique Santillo, NiVafdo 
Machado, Martins Filho, Jutahy Magalhães, Aderbal 
Jurema, Octávio Cardoso, Raimundo Parente, Nelson 
Carneiro, José Uns e Alfred_o Campos. Deixam de com
parecer, por motivo justificado, os Srs. Senadores Fãbio 
Lucena, Helvídio Nunes, Moacyr Duarte, Odacir Soa~ 
res, Lenoir Vargas, Américo de Souza e Luiz Cavalcante. 
Havendo número regimental, o Sr. Presidente declara 
abertos os trabalhos e dispensa a leitura da Ata da Reu
nião anterior, que é dada como aprovada. A seguir, 
passa-se à apreciação_ das matê:rias constantes da pauta, 
na ordem determinada pelo Sr. Presidente. Item 3 -
Projeto de Resolução- nq 49, de 1985, que introduz alt_e-.. 
rações na Resolução nJ;t 62, de 1975, que dispõe sobre 
operações_de crédito dos Estados e MunicipioS, fixa seus 
limites e condições. Autor: Senador Roberto Saturnino. 
Relator: Senador Alfredo Campos. Parecer: favorável, 
por constitucional e juridico. Não havendo discus_são o 
Sr. Presidente põe em votação o parecer, que ê aprova
do, por unanimidade. Item 5 - Projeto de Resolução n';t 
i 10, de 1983, que dispõe sobre o credenciamento de enti
dades junto à Mesa. Autoi-: -Senador Marco Maciel. Re
lator: Senador Alfredo Campos. Parecer: favoráVel, por 
constitucional e jurídico. Não havendo discussão o Sr. 
Presidente põe em votação o parecer, que ê aprovado, 
por unanimidade. Item 6- Projeto de Lei da Câmara n9 
230, de 1984 (Projeto de Lei nJ;t 1.822-B~_de 1979, na CD), 
que altera a redação do -inciso VI do artigo 5_30 da Con
solidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto
lei nq 5.4~2. de I~> de maio de 1943. Autor: Deputado Nil
son Gibson. Relator: Senador Hefirique Santillo. Pai-e-
cer: favorâvel, por oportuno e conveniente, nos termos 
da Emenda nJ;t 1-CCJ-Substitutiva. Não havendo discus
são o Sr. Presidente põe em votação o parecer, que ê 
aprovado, por unanimidade. Item 8- Projeto de Lei da 
Câmara n~> 146, de 1984 (Projeto de Lei nl' 2.394-C, de 

. 1976, na CD), que altera a redação dos§§ 4~> e 5~> do arti-
, go 23 da Lei n~' 5.890, de 8 de junho de 1973, que modifi
ca a legislação de previdência social e dã outras pr_9Vi
dências. Autor: Deputado Moreira Franco; Relator: Se
nador Raimundo Parente. Parecer: favorável, nos ter
m_Q§ _g~ __ l;_n::t_~_ndª __ q9 __ l_-_ÇÇJ~Su_Ps_tiltHlY.a_,__qJJ.e_ap_r~en_tª. 
Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação 
o parecer, que é aprovado, por unanimidade. Item 9 -
Projeto de Lei do Senado n~' 53, de 1985, que introduz 
modificações na Lei n"Y 6.150, de 3 de dezembro de 1974, 
que "dispõ_e_sobre a obrigatoriedade de iodação do sal 
destinado ao consumo humano, etc.," para o fim de tam
bêm determinar a fluoretação-do produto nas condições 
. que especifica". Autor: Senador Nelson Carneiro. Rela-
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tor: Senador Octávio Cardoso. Parecer:- favorável, por 
constitucional e juridico.Não havendo discussãO, o Sr. 
Presidente pêfe em -vOtà.ção -o parecer, cfue é i:ij:ifOVado 
por unaninildadf:, Item !O- Projeto de Lerdo Senado 
n9 171, de 1983, que fixa a jornada de trabalho para os 
a._d_vog,ados que prestam serviços profissionais em regime 
de emprego. Autor: Senador Hélio Gueiros. Relator: Se
riidOr-NíVãldõ-Machado-. Pãfe&r: faVOráVel, pOi- COnsti
tucional e jurídico. Não havendo discussão, o Sr. Presi
dente põe em votação o parecer, que é aprovado, por 
unanimidade. Item 11 - Projeto de Lei do Senado n~' 58, 
de_ 1982;-qlle- aftei--_a o artigQ 47-do D~r~_tQ~lel n9_227, -de 
28 de fevereiro de 1967 - Código de Mineração ~ 
acrescentando-lhe§ 2~> e renumerando seu parágrafo úni
co._Aiitor:·Senador Bernardino Viana. Reiãtor: Senado-r 
NelSOO Ca[neírO. Parecer: faVorável, por consii!u~ion-al 
e jurídicO. Posto enl. discuSsão o parecer, a Presidência 
concede vista conjunta ãOs Si-s. Senadores Robertõ Cam~ 
poS e MartinS- F-ilho. Item 13- PrOjeto de Lei dO Sena
don~' 35, de 1982, que institui comissão para coibir o uso 
indevido dO POâer ecõnômico o-u ·aa estrutura adminis
trativa no processo eleitoral. Autor: Senador Itamar 
Er.anco. relator: Senado.r Martins Filho. Parecer: favorá
vel, por constitucional e jurídico. Posto em discussão o 
parecer, o Sr. Senador Hélio Gueiros solicita a palavra e 
declara que o projeto ê inconstitucional pois invade atri
bUiÇõeS -dã.-oJusfiça EleitoraL O Sr. Senador Martins F.i
Iho esclarece que: o Plenário aprovou o projeto de auto
ria do s·r. Seiútdor Jutahy Mãgalhães Criando o Serviço 
Nacional de Alistamento Eleitoral e esse projeto veio 
comptemeiúaf ai:Juele. O" Sr. SenadOr Ndson Carneiro 
esclai"ece que-no-s tei-mOs do projeto a-cámísSãO iritegni
dã" Piir- um numera ae repreSentantes de cada partido vi
rará uma assembléia que não funciOriafã. Posto em vo
tação o parac·er, é o mesmo aprovado com voto con
trário do Sr. Senador Hélio Gueiros. Item IS - Projeto 
de Lei do Senado n~' 107, de 1984, que proíbe ao BNH a 
quaisquer outras entidades financeiras Vinculadas ao Sis
tema Financeiro da Habitação o forneciinenio de infor
mações sobre mutuários em débito.- Autor: Senador Gas
tão Miiller. Relator: Senador Hélio Gi.leiros. Parecer: 
contrário, por inconstitucional. Não havendo discussão, 
o Sr. Presidente põe em votação o parecer, que é aprOva
do por unanimidade. Item 20- Projeto de Lei do Sena
do n~' 175, de 1983, que acrescenta parágrafo ao artigo 20 
da Lei nl' 5.869, de li de janeiro de 1973- Código de 
Processo Civil. Autor: Senador Hélio Gueiros. Relator: 
Senado-i Alfredo Campos. Parecer: fãVorável, pof consii~ 
tucional e jurídico. Posto em discussão, a Presidência 
conCede vista do prOjeto ao Sr. Senador Martins Filho. 
Item 23 .,........-Projeto de Lei do Senado n~> 236, de 1983, que 
isenta de tributos e taxas, inclusive estaduais e municí
pais, as transmissões imobiliárias que especifica. Autor: 
Senador Nelson Carneiro. Relator: Senador Alfredo 
üirnPós. pafecer: peiã. prejUdidaTíd8.de _e-arquivamento 
do projeto-: Não havendo discuSsão, o Sr~ Presidente põe 
em votação o parecer, que ê aprovado, por unanirriidade. 
Item: 24-~ projeto de Lei do Senado nq 8; de 1984, que 
altera a redação do_ artigo 10 da Lei n~' 6.903, de 30 de 
abril de 1981, para equiparar ao funcionário público ciVil 
da União, o Juiz Temporário aposentado. Autor: Sena
dor Carlos Chiarelli. Relator: Alfredo Campos. Parecer: 
contrário, por inconstitucional. Não havendo discuss_ão_. 
õ Sr. Presidente põé em votação o pare~i::f,_ciue_ê aPrOva
do, por umlnimidade. Item 30- Projeto de Lei do Sena
don~' 298, de 1980- Complementar, que acrescenta dis
positivO à Lei Complementar n~> 11, de 25 de maio de 
1971. Autor: Senador Amaral Furlan. Relator: Martins 
Filho. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. 
Não havendo discussão a Presidência põe em votação o 
parecer, que é-aprovado, por unanimidade~ Item 31-
PrOjeto de Lei do Senado n9 106, de 1981, que disciplina 
a expedição de passaporte.e visto de saída aos menores 
q~e __ esp_ççifiç~, Au,tor: __ _s~nad.Pr_ Itamar _fran_co. Rela_tor: 
Senador Nivaldo Machado. Parecer: favorável, por 
constítucional e jUrídic-o. Posto em discussão o parecer, o 
Sr. Senador Hélio Gueiros solicita a palavra e diz:."O 
projetO só irá complicar a vida dos brasileiros pois sema
nalmente hâ excursões para o exterior. E querer proiqir 
brasileiros de fazer turismo". Posto em votação o pare
cer, é o mesmo rejeitado. A Presidência designa o Sr. Se
nador Octávio Cardoso para relatar o vencido quanto ao 
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mérito. Item 32 --. Projeto de Lei do Senado nJ;t 60, de 
l98l, _que suspende em relação aos des~mpregados a cxi~ 
gibiiidade fios créditos vinculados ao Sistema FinanceirO 
de Habitação e dá outras providências. Autor: Senador 
Itamar Franco~ __ Relator:' Seriador RaimundO- Parente, 
Parecer: contrário, por inconstitucional. Não havendÓ 
discussão, o ___ s_r. Presldef)te põe_ e~ V9~a_ção_ ·a parc;ce!, 
qU-e é aprovado, por unanimidade. Item 33 ~ Projeto .de 
Lei do Senado n9 62, de 1984, que habilita as microdeSti
larias de álcool para fins carburantes a participarem áos 
program;:ts oficiais de financiamento, libera a comerciali
zação da respectiva produção e dá outras providências. 
Autor: Senador. Gastão MUller. Relator: Senador Alfre
dO Campos. Pirecier: favorável, por constitucional ejU.rí
di~o. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe e~ 
vOtação_ o pai_ecer, _que é aprovado, por unanimidad~. 
ftem 35-- Projeto de Lei do Senado nq 28 de 197~ qUê 
cria·o SêfViÇõ Nãcioria1.0l:iii8at6Í"io·e dã outras prOVi
dênCías. AutOr: Senador Ruy Carneiro. Relator: Sena
dor Martins Filho. Parecer: pelo arquivamento do proje
to. Não havendo' discussão, o Sr. Presidente põe em vo
tação o parecer, que é aprovado, por unanimidade. Item 
38-- Projeto de Lei do Senado nq 86, de 1982, que torna 
obrigatória a impressão, no rófulo e-na bula de produt~s 
industriaís qUe-contenham a substância "bezeno", da pa
lavra "veneno" e da indicação do correspondente antí
doto, e dá outras provídências. Autor: Senador Gastão 
MuiJCi-. Relator: Siriador Niva"ido Machado. Parecer: fã
vorâve( por constituCional e jurídico. Não havendo' dis
cussão o Sr. f'residente põe em votação o parecer, que 6 
aprovado, por Unanimidade. Item 43 - Projeto de Lei 
d9 ~en_;:td9 11!}6, de l~~4, que estabelece normas para 
movimentação das contas bancárias dos órgãos federais 
da administração direta e indireta e dá outras providên
cias. Autor: Senador Hélio Gueiros. Relator: Senador 
Alfredo Campos. Parecer: favorável, por constitucional 
e jurídico. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe 
em votação o parecer, que é aprovado, por unaninlidade. 
Item 47- P_rojeto de Lei d-o Senado nl' 114, de 1984, que 
dfspõe- sobre a criação de um Conselho de Desenvolvi
mento· para Região Geoeconômica de Brasília. Autor: 
Senador HenriqUe Santillo. Relator: Nivald~ Machado. 
Parecer: contrário, por inconstituciOnal. Posto em dis
cussão o parecer, o- rela~or solicita a retirada de pauta do 
projeto, que é deferido pela Presidência. Item 48- Pro
jeto de_ Lei do_ S~nado ni' 130, de 1983, que estabelece 
normas gerais_de elaboração legislativa. Autor: Senador 
Marcos Maciel. Relator: Senador Raimundo Parente. 
Parecer. favorável, por constitucional e jurídico. O rela
tor ·soliCita ·a retirada de pauta do projeto, para reexame, 
que é _deferido pelo Presidente. Item 50- Projeto de Lei 
dO Senado n9 202, de 1980, que proíbe a aquiSição de 
imóveis rurais"rios- ~asas que especifica, e dá outras pro
vidências. Autor: Senador Henrique Santillo. Relato.r: 
sena<ior Martins Filf).o. Parecer: favorável, por constitu: 
cional e jurídico. Posto em discussão o parecer, a pfesi
déncia concede vista ao Sr. Senador Robeto Campos. 
Item 52- Projeio de Lei do Seriado nJ;t 116, de 1-983, que 
introduz alteração na Consolidação das Leis do Traba~ 
lho, na parte concernente à estabilidade. Autor: Senador 
Nelson Carneiro. Relalor: Senador Raimundo Parente. 
P~recer: favorável, por constitucional e jurídico. Não ha
veqdo discussão., a Presidência põe em votação o pare
cer, _que é aprovado, por unanimidade. Item 58- Proje
to de Lei de ReSolução n9 91, de 1983, que disciplina a 
apreciação da escolha de Chefes de Missão Dfplomática 
de_caráter permanente. Autor: Senador Marcos Maciel. . 
Relator: Senador Alfredo Campos. Parecer: favorável, 
por constitucional e jurídico, na forma da Emenda nJ;t 01-
CCJ-Substitutiva. Não havendo discussão, o Sr. Presi
dente põe em votação o parecer, que ê aprovado, por 
unanimidade. São adiados, em face da ausência dos rela
tores os seguintes projetas: MSF 074/85, MSF 135/84, 
PLS 231-(85; PLC 222/84; PLS -188/83; PLS !60/82;
PLC 083/84, PLS 073/84, PLS 125/83, PLS 100/80, PLS 
078/82, PLS 192/82, PLS 061(82, PLS 076/81, PLS 
294/83, PLS 217/85, PLS 185(82, PLS 075/82, PLS 
304/81, PLS 057/84, PLS 136/84, PLC 058/84, PLS 
184/85, PLS 354/81, .PLS 198/85, PLC 097/84, PLC 
364/81, PLS 378/81, PLS 143/84, PLS 025/83, PLS 
265/83, PLS 251/84,-PLC 199/83, PLS 275/81 e PLS 
008/82. A Presidência comunica aos demais membros da . 
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Comissão haver sObre a Mesa uma pauta extra. Passa-se 
assim, a apreciação do Item 01 - Mensagem n'<' 185, de 
1985 (Mensagem n'<' 401, de 27-8-85, na origem). Do Se
nhor Presidente da República, submetendQ à aprovação 
do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fa
zenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal 
de Rondonópolis-MT, a contratar operação de crédito 
no valor de Cr$ 7.518.456.912,junto à Caixa Econômica 
Federal. Relator: Senador Roberto Campos. Parecer: fa
vorâvel, por constitucional e jurídico. Não havendo dis
cussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, que é 
aprovado, por unanimidade. Item 02- Projeto de Lei do 
Senado n'l 161, de 1984. que determina que seja incorpo
rada ao vencimento, na condição que especifica, a grati
ficação de cargo técníco percebida por servidor público. 
Autor: Senador Nelson Carneiro. Relator: Senador 
Aderbal Jurema. Parecer: favorável, por constitucional e 
jurídico. Não havendo discussão a presidência põe em 
votação o parecer, que é aprovado, por unanimidade. 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la
vrando eu, Ronald Cavalcante Gonçalves, Assistente da 
Comissão, a presente Ata, que lída e aprovada, serâ assi
nada pelo Sr. Presidente. 

COMISSAO DE ECONOMIA 

9• Reunião, realizada em 26 de setembro de 1985 

As onre horas do dia vinte e seis de setembro de mil 
novecentos e oitenta e cinco, na sala de reuniões da Co
missão, Ala Senador Nilo Coelho, presentes os Srs. Se
nadores Alvaro Dias, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência, Virgílio Távora, Josê Lins, Carlos Lyra, 
Alexandre Costa, Gabriel Hermes e Severo Gomes, 
reúne-se a Comissão de Economia. Deíxam de compare
cer, por motivo justificado, os Srs. Senadores João CaS
telo, Cid Sampaio, Henrique Santillo e Albano Franco. 
Havendo número regimental, o Sr. Presidente declara 
abertos os trabalhos, dispensando a leitura da Ata da 
reunião anterior, que ê dada como aprovada. São apre
ciadas as seguintes proposições: Mensagem nt 149/85-
Do Sr. Presidente da República, submetendo à apro
vação do Senado Federal proposta para que seja autori
zada a Prefeitura Municipal de Várzea Grande (MT) a 
contratar operação de crédito no valor de Cr$ 2.721.643, 
junto à Caixa Econômica Federal. Relator: Senador Ale
xandre Costa, que oferece parecer favorável, concluindo 
por um Projeto de Resolução. Não hâ debates e o pare
cer é aprovado por unanimidade. Mensagem nt 168/85 
- Do Si-. Presidente da RepúbliCa~ submetendo à apro
vação do Senado Federal proposta do Sr. Ministro da 
Fazenda para que seja autorizado o Governo do Estado 
de Sergipe, a contratar operação de crêdito no valor de 
CrS 6.187.413.236, junto à CaiXa- Económica Federal. 
Relator: Senador Alexandre Costa. Parecer: favorável, 
concluindo por um Projeto de Resolução. A Comissão 
aprova o parecer por unanim-idade. Mensagen nq 180/85 
- Do Sr. Presidente di República, submetendo à apro
vação do Senado Federal proposta para que seja autori
zada a Prefeitura Municipal de São José dos Quatro 
Marcos (MT) a contratar operação de crédito no valor 
de Crli l.l28.299.406,junto à Caixa Econôlnica Federal. 
Relator: Senador Carlos Lyra, qui e-mite parecer favorá
vel, concluindo por um Projeto de Resolução. O parecer 
é aprovado por unanimidade. Mensagem nt 186/85 -
Do Sr. Presidente da República, submetendo à apro
vação do Senado Federal propostà para que seja autori
zada a Prefeitura Municipal de Tangará da Serra (MT) a 
contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
4.473.178.9-30, junto à Caixa Económica Federal. O pa
recer favorável, concluindo por um Projeto de Reso
lução, emitido pelo Senador Carlos Lyra é aprovado 
pela Comissão. Mensagem n9 138/83"'- Do Sr. Presiden
te da República, submetendo à aprovação do Senado Fe
deral proposta para que seja autorizada a Prefeitura Mu· 
nicipat de Grajaú (MA) a contratar operação de crédito 
no valor de Cr$ 441.261.654, junto à Caixa Econômica 
Federal. Relator: Senador Carlos Lyra. Parecer: Favorá
vel. concluindo por um Projeto de Resolução. Não hã 
debates e a Comisssào aproVa o parecer. Mensagem n9 
028(85- Do Sr. Presidente da República, submetendo_ 
à aprovação do Senado Federal proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Muniz Freire (ES) 
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a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
30.769.788, junto à CàiXa ·Econômic3. Federal. Relator: 
Senador Carlos Lyra, que emite parecer favorável, con
cluindo por um Projeto de Resolução, que ê aprovado 
pela Comissão. Mensagem n"' 167/85- Do Sr. Presiden
te da República, submetendo à aprovação do Senado Fe
deral proposta para que seja autorizada a Prefeitura Mu
nicipal de Campina Grande (PB), a conti'atãr operação 
dC Crédito no valor de Cr$ 1.492.599.767, junto à Caixa 
Económica Federal. Relator: Senador José Lins. que 
emite parecer favorável, concluindo por um Projeto de 
Resolução. Não há Qebates e o parecer é aprovado por 
unanimidade. Mensagem n' 161/85- Do Sr. Presidente 
da República, submetendo à aprovação do Senado Fe
deafproposta· ·para que seja aUtOriZado O Governo dO 
EStado de Mato GTOsso do Sul, a contratar uma ope
r3:ç~? :de crédito no valor de Cr$ 19.655.865.420, junto~ 
Caixa· EconôiTiica Federal. RelatOr: Senador JÕSê LiÕ.s. 
parecer: favorável, concluindo por um Pi'ojeto de Reso
lução. A Comissão aprova o parecer por unanimidade. 
Mensagem n' 137/85- Do Sr. Presidente da República, 
submetendo à- apfoVilção do Sehado Federal proposta 
para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de 
[tapecuru·Mirim (MA), a contratar operação de crédito 
no valor de Cr$ 147.658.086, junto à C3ixa Econômica 
Federal. Relator: Senador Virgílio Távora, que profere 
parecer faVOrável, cOricluindo por um Projeto de Reso
lução. Não há objeção, sendo o parecer aprovado. Men
sagem n~' 179/85-- Do Sr. Presidente da Rep~blica, .sub
meteOdo à aproVaçãO do Senado Federal proposta para 
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Rio Bran
co (MT) a c_ontratar operação de crêdito no valOr de Cr$ 
5•l3":191.257, juOto à Caíxa Econômíca Federal. Relator: 
Senador AleX"anare -COsta, que emite pareCer favorável, 
concluindo por um Projeto de Resolução, sendo o mes
mo aprovado por unanimidade. Mensagem n~'l81/85-
Do Sr. Presidente da República, submetendo à apro
vação do Senado Federal proposta para que seja autori
zada a ~refeitura ~unicipal ~e Sal{'? do Céu (MT) a con
tratar Operação dcCcrêdito no valor de Cri 439.917.320, 
junto à Caixa Económica Federal. Relator: Senador Ale
xandre COsta. Parecer: Favorável, concluindo por um 
Projeto de ResoluÇào. Não há debates e a Comissão 
aprova por unanimidade o parecer. Mensagem ~~~ 
178/85- Do_Sr. Presidente da República, submetendo 
ã aprovação do Senado Federal propo-sta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Jauru (MT) a con
tratar operação de crêdito no valor de Cr$ 1.085.652.592, 
junto à Caixa Económica FederaL Relator: Senador José-
Lins. Parecer: Favorável, concluindo por um Projeto de 
Res.olução. Na discusSão da matéria, o Senador Gabriel 
H:erinis manifesta o seu receio Corri os recursos d-o JCM e 
outras fontes de re_ndas arrecadadas pelos Municfpios, 
pois esses recursos já estão comprometidos com outras 
dívidas, não sobrando muito para outros investimentos. 
Acredita Su.a. Excelência, que a Comissão deveria exami· 
nar melhor essas solicitações de empréstimo, para não 
preftial.car mais os m"imicfpios. Colocada em votação ·a 
matéria é a meSma aprovada por unânimidade. Projeto 
di! Decreto Legislativo n~'30, de 1985- Aprova o texto do 
Convênio sobre Transp-orte Terrestre Fronteir~ço de 
Carga, celebrado entre o Governo da República Federa· 
tíva do Brasil e o Governo da República Federativa da 
Venezuela, co-riduído em Caracas, a 19 de fevereiro de 
1982. Relator: Senador Carlos Lyra, que emite parecer 
favorável,· aprovado pela Comissão. Projeto de Reso
lução nl' 27 (84- Submete a Prévia autorização do Sena
do Federal o cumprimento de obrigações financeiras por 
pàrle do Governo órasileiro e dá outras providências. 
Relator: Senador Virgílio Távora, que apresenta parecer -
favor_~_v~I_ ao projeto, sendo o mesm_o aprovado pela Co
missã"o. Projeto de DeCreto Legislativo n\' 20/85- Do Sr. 
Presidente da República, solicitando homologação do 
Congresso Nacionãl:par_a e;missão de papel-moeda auto
rizada pelo ConSelhO "M_o[J"etário Nacional," no exercício 
de 1982, no valor global de Cr$ 420.000.000.000, pã.ra 
atender às atividades produtivas do País e à circulação 
da riqueza nacional. -Relator: Senador Virgflio Távora. 
Parecer: Favorável, n.-oSTei-mos do Projeto de Decreto 
Legislativo apresentado. Não hâ discussão e o parecer é 
aprovado por unanimidade. Projeto de Decreto Legisla
tivo nt 05 f-84 - Aprova o texto da Convenção para evitar 
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a Dupla Tributação e Pteyenir a J!vasão Fiscal em Ma
téria de Imposto sobre a Renda entre o Governo da Re
pública Federativa do Brasil e o Governo do Equador, 
celebrado em Quito, a 26 de maio de 1983. Relator: Se
nador Virgílio Távora: Parecer favorãvel ao projeto. 
Conclusão: Aprovação do parecer. Projeto de Lei da Câ
mara n~' 197/84- Institui o Programa Nacional do Milho 
- PRQMILHO, e determina outras providências._ Rela-

. to r: Senador Alvaro Dias, que apresenta parecer favorá
vel ao projeto, com as Emendas n"'s 01 e 02-CE. Não há 
objeção, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. 
Projeto de Lei do Senado n"' 189(83 ~Dispõe sobre a an
tecipação parcelada da gratificação salarial e respectiva 
correçào monetária e d_â outras providênci~s. O Relator, 
Senador José Lins, apreSenta parecer favorável ao proje
to. A Presidência concede vista ao Senador Gabriel Her

-m~. Não havendC! 1_nais proposições a serem debatidas, 
o si. Presidente encerra a reunião, lavrando eu, Carlos 
Guilherme Fonseca, Assistente da Comissão, a presente 
Ata. que, lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presi
dente. 

10• Reunião, realizada em 3 de outubro de 1985 

As onze horas do dia três de outubro de mil novecen
tos e oitenta e cinco, na sala de réuniões da Comissão 
Ala Senador Nilo Coelho, presentes os Srs. Senadores, 
Alvaro Dias, ViCe-Presidente, no exercício da Presidên
cia, Gabriel Hermes, Albano Franco, José Lins, Alexan
dre Costa, Virgilio Távora e Cid Sampaio, reúne-se a 
Comissão de Economia. Deixam de comparecer, por 
motivo justificado, os Srs. Senadores João Castelo, Seve
ro Gomes, Henrique Santillo e Carlos Lyra. Havendo 
número regimental, o Sr. Presidente declara abertos os 
trabalhos, dispensando a leitura da Ata da reunião ante
rior, que é dada como aprovada. São apreciadas as se-

. guintes proposições: Mensagem n"' 170/85 -Do Sr. Pre
sidente da República, submetendo à aprovação do Sena
d_o Federal proposta para que seja autorizado o Governo 
do Estado. d_e Sergipe a contratar _operação de crédito no 
valor de CrS 2.253.965.524, junto à Caixa Económica 
Federal. Relator: Senador Albano Franco, que emite pa
recer favorável, concluindo por um Projeto de Reso
lução. NãO hâ debates e o parecer é aprovado por unani
midade. Mensagem nt 169/85 - Do Sr. Presidente da 
República, submetendo à aprovação do Senado Federal 
proposta para que seja autorizado o Governo do Estado 
d~ Sergipe â Contratar opera-Ção de crédito no valor de 
CrS 977.282.400, junto à Caixa Económica Federal. Re
lator: Senador Albano Franco. Parecer: Favorável, con
cluindo por um Projeto de Resolução. Conclusão: Apro
_vação do parecer. Mensagem n<1 182/85- Do Sr. Presi
dente da República, submetendo à aprovação do Senado 
Federal proposta para que seja autorizada a Prefeitura 
Municipal de Macaíba (RN) a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 1.053.744.725, junto à Caixa 
Econômica Federal. Relator: Senador José LiifS, que 
apresenta parecer favorãvel, concluindo por um Projeto 
de Resolução. Não hã objeção, sendo o mesmo aprova
do por unanimidade. Projeto de Lei da Câmara nt 
124/81- Regula o exercício da profissão de Agente da 
Propriedade Industrial. Relator: Senador Alexandre 
Costa. Parecer: Contrário ao projeto. Conclusão: Apro
vação d.o parecer. Projeto de Lei da Câmara nt 13/85-
Institui a- obrigatoriedade de seguro, nos financiamentOs 
de investimentos rurais, cobrindo o risco de morte ou in
valis)ez permanente. Relator: Senador Gabriel Hermes, 
que apresenta parecer favorável ao projeto. Não hã dis
cussão, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Pro
jetO de Lei da Câmara nl' 252(84 -- Introduz modifi
cação no Sistema Financeiro da Habitação- SFH, e dâ 
outras providências. Relator: Senador Cid Sampaio, que 
apresenta parecer contrário ao projeto, sendo o mesmo 
aprovado pela Comissão. Projeto de Lei do Senado nt 
67/83 -:- Dispõe sobre a cobrança de juros, acessórios e 
li!Ultas nos contratos civis e d~ outras providências. Re
lator: Senador Cid Sampaio. Parecer: Favorável: Con
clusão: Aprovação do parecer. Projeto de Lei do Senado 
n"' 190/83 - Manda aplicar aos representantes comer
ciais e viajantes, na forma que esnecifica, os benefícios 
fiscais concedidos aos taxistas para a aquisição de veícu
los a álcool. Relator_:_ Senador Cid Sampaio. Parecer: 
Contrário ao projeto. Conclusão: Aprovação do parecer. 
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Projeto de Lei do -Seriado n'1 213/84- Altera o Decre1o
Lei n~' 1 ,422, de 23 de outubro de 1975. Relator: Senador 
Virgllio Távora, que ã-presenta parecer favorãvel ao pro
jeto. Não há objeção, sendo o mesmo aprovado por una
nimidade. Projeto de Lei do Senado n" 63/84- Dispõe 
sobre as Letras Comerciais~ Relator: Senador Ga_briel 
Hermes, que apresenta parecer favorável ao projeto e à 
Emenda n~" 01-CCJ. Não há discussão e o parecer é-apro
vado por unanimidade. Projeto de Lei do Senado nl' 
266/81 - Autoriza o abatim'ento, da renda bruta, das 
despesas com o pagamento de aluguéis de imóvel resi
dencial. Relator: Senador Alexandre Costa, que apresen
ta parecer favorável ao projeto, com a Emenda n~' 02-CE. 
Conclusão: Aprovação do parecer. Nada mais havendo 
a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Carlos Gui-
lherme Fonseca, Assistente da Comissão, a presente Ata, 
que lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente. 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL 

8• Reunião, realizada em 12 de setembro de 1985 

As dez horas do dia doze de setembro de mil novecen
tos e oitenta e cinco, na sala de reuniões da Comissão, na 
Ala Senador Alexandre Costa, sob a Presidência do Se
nhor Senador Alberto Silva e c_om a presença dos Senho
res Senadores Gabriel Hermes, Henrique Santillo, Ju
tahy Magalhães, Jorge Kalume e Alcides Paio, reúne-se 
a ComissãO de Legislação_Social. Deixam de compare
cer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Car
los Alberto, Altevir Leal, Helvídio Nunes, Jaison Barre
to e Nivaldo Machado. Havendo número regimental, o 
Senhor Presidente declara abertos os trabalhos, dispen
sando a leitura da Ata d_a_ reunião anterior, que é dada 
como aprovada. A seguir, são apreciadas as seguintes 
matériaS: 1. Projeto de Lei do Senado nl' 14, de 1984, que 
''acrescenta dispositivo à Lei n., 6.435, de 15 de julho de 
·1977, que dispõe sobre as entidades de previdência priva
da". Relator: Senador HenríqueSantillo. Parecer: FaVo
rável. Aprovado por unanimidade. 2. Projeto de Lei do 
Senado n"' 287, de 1981, qu~ "altera a Lei Complementar 
n~' 26, de 11 de setembro de 1975, permitindo a utilização 
da conta individual do PIS(PASEP para saldar débito 
perante o Programa de Crédito Educativo". Relator:$e
nador Jutahy Magalhães. Parecer: Favorável._Aprovado 
por unanimidade. 3. Projeto de Lei do Senado nl' 296, de 
1983, que "dispõe sobre abatimentos, da renda bruta, de 
despesas com empregados domésticos". Relator: Sena
dor Jorge Kalume. Parecer: Favorável. Aprovado por 
unanimidade. 4. Projeto de Lei da Câmara nl' 236, de 
1984, que "disciplina e limita o comprometirriento da 
renda familiar dos mutuários do Sistema Financeiro da 
Habitação - SFH, e os reajustes da casa própria". Rela
tor: Senador Jorge Kalume. Parecer: Favorável, com a 
emenda da Comissão de Economia. Aprovado por una
nimidade. 5. Projeto de Lei do Senado n"' 272, de 1980, 
que "fixa normas para a escolha de dirigentes _das uni
versidades e dos estabelecimentos isolados de ensin__Qsu
perior". Relator: Senador Jutahy Magalhães. Parecer: 
Favorável, na forma da _Emenda n"' 01, da Cpmissão de 
Educação e Cultura. Aprovado por unanimidade. 6. 
Projeto de Lei da Câmara n"' 49, de 1977, que "altera a 
redação da letra a do artigo 31' da Lei n., 4.769, de 09 de 
setembro de 1965, que dispõe sobre o exercício da profis
são de Técnico de AdminiStração", com os seguintes 
anexos: Projeto de Lei da Câmara nl' 111, de 1981, e Pro
jeto de Lei da Câmara nY 124, de 1983. Relator: Senador 
Jutahy Magalhães. Parecer: Favorável aos PLC n~'s 49, 
de 1977 e III, de 1981, na forma da Emendan~'Ol, da 
Comissão de Legislação Social (Substitutivo) e pelo ar
quivamento do PLC n~_l24, de 1983. Aprovado por una
nimidade. 7. Projeto de Lei da Câmara n., 22, de 1977, 
que "acrescenta parágrafos ao artigo 766 do Decreto-lei 
n., 5.452, de l9 de maio de 1943 (Consolidação das Leis_ 
do Trabalho)". Relator: Senador Gabriel Hermes. Pare
cer: Contrãrio. Aprovado por unanimidade. Retirado de 
pauta o Projeto de Lei do Senado nl' 234, de 1983, a pedi
do do Senhor Presidente. Esgotadas as matérias da pauta 
e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agra
dece o comparecimento dos Senhores Senadores e decla
ra encerrados os trabalhos, determinando que eu, Antô
nio Carlos Pereira Fonseca, Assistente da Comissão, la-
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vrasse a presente Ata, que, lida e aprovada, será assinada 
por Sua Excelência. - Alberto Silva. 

COMISSÃO DE MUNICIPIOS 
7~ Reunião (ordinária), realizada 

em 3 de outubro de 1985 

As onze horas do dia três de outubro de mil novecen
tos e oitenta e Cinco, na Sala da Comissão, na Ala Sena
dor Alexandre Costa, sob a presidência_ do Senhor Sena
dor_Nelson Carneh:o, Presidente eventual, reúne-se a Co
missão de Municípios, com a presença dos Senhores Se
nadores Alfr~do Campos, Benedito Ferreira, Hélio 
Gueiros, José lgnãcio Ferreira, Martins Filho, Marcelo 
Miranda, Américo de Souza e Roberto Wypych. 

Deixam de-comparecer, por motivos justificados, os 
Senhores Senadores Jorge Kalume, Amaral Furlan, Oc
tavio Cardoso, Gaivão Modesto, Moacyr Dalla, Alcides 
Saldanha, Gastão MUller, Luiz Cavalcante, Lourival 
Baptista, Nivaldo Machado e Alcides Paio. 

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 seguintes Projetas de Re

-Solução da Comissão de Economia, às seguintes Mensa
gens Presidenciais: I) Mensagem nl' 028, de 1985, do Se
nhor Presidente da República, submetendo à aprovação 
do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fa
zenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal 
de Muniz Freire (ES) a contratar operação de crédito no 
valor de Cr$ 30.769.788 (trinta milhões, setecentos e ses
senta e nove mil, setecentos e oitenta e _oito cruzeiros). 
Relator: Senador José Ignácio Ferreira. Parecer: favorã
vel. Aprovado por unanimídade. 2) Mensagem n"' 149, de 
1985, do Senhor Presidente da República, submetendo à 
aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Mi
nistro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura 
Municipal de Várzea Grande (MT) a contratar operação 
de crédito no valor de Cr$ 2.721.810.643 (dois bilhões, 
setecentos e vinte e um milhões, oitocentos e dez mil, 
seiscentos e quarenta e_ três cruzeiros). Relator~_ Senador 
Alfredo Campos. Parecer: favorável. Aprovado por una
nimidade. 3) Mensagem_n9177, de 1982, do Senhor Pre-

- Sidente da República, submetendo à aprovação do Sena-
do F'ederal,-proposta do Senhor Ministro da Fazenda, 
para que s-eja autorizada a Prefeitura Municipal de Ube
raba (MG) a contratar operação de crédito no valor de 
CrS 100.988.400 (cem milhões, novecentos e oitenta e 
oito mil e quatrocentos cruzeiros). Relator: Senador Al
fredo Campos. Parecer: favorável. Aprovado por unani
midade. _4) Mensagem nY 258, de 1984, do Senhor Presi
dente da República, submetendo à aprovação do Senado 
Federal. proposta do Senhor Ministro- da Fazenda, para 
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Aparecida 
do Taboado (MS) a c_ontratar operação de crédito nova
lor de Cr$ 51.058.702 (cinqUenta e um milhões, cinqUen
ta e oito_ m_il, setecentos e dois cruzeiros). Relator: Sena
dor Alfredo" Campos. Parecer: favorãvel. Aprovado por 
unanimidade. 5) Mensagem n., 185, de 1985, do Senhor 
Presidente da República, submetendo à aprovação do 
Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazen
da, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de 
Rondonópolis (MT) a contratar operação de crédito no 
valor de CrS 7.518.456.912 (sete bilhões, quinhentos e 
dezoito milhões, quatrocentos e cin(Jilenta e seis mil, no
vecentos e doze cruzeiros). Relator: Senador Alfredo 
Campos. Parecer: favorável. Aprovado por unanimida
de. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la
vrando eu, Francisco_ Gonçalves Pereira, Assistente da 
Comissão, a presente .Ata que,lida_e aprovada, serã assi
nada pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO DE FINANÇAS 
19• Reunião, realizada em 2 de outubro de 1985 

As 16:30 horas do dia 2 de outubro de 19-85, na Sala de 
Reuniões da Comissão de Finanças, Ala Senador Nilo 
Coelho, presentes os Senhores Senadores Lomanto Jú
nior, Presidente; Carlos Lyra, Vice-Presidente, Roberto 
Campos, Martins Filho, Vigília Távora, Alcides Salda
nha, Albano Franco, Jutahy Magalhães, Josê Lins, 
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Américo de Souza, Marcelo Miranda, Octaviõ Cardoso 
e César Cais, reúne~se a Comissão de Finanças do Sena
do Federal. Deixam de comparecer, por motivo justifica
do, os Senhores Senadores: João Castelo, Helvídio Nu
nes, Saldanha Derzi, Cid Sampaio, João Calmon e R~ 
berto Saturnino. Havendo número regimental, o Sena
dor Lomanto Júnior declara abertos os trabalhos, deter
minando a mim, Luiz Fernando Lapagesse, Secretário 
da Comissão de Finanças, proceda a leitura da Ata da 
~~~ Reunião, Extraordinária, da Comissão de Finanças, a 
qual, lída, é colocada em discussão e em votação, sendo 
aprovada por unanimidade. Passa-se à apr-eciação da 
Pauta dos Trabalhos. Item 1- Projeto de Lei do Sena
do n"' 069/83, qut; ''dispõe sobre a aquisição de veículo 
utilitário, movido a álcool, por produtor rural, nas con
dições que especifica". Relator o Senador Carlos Lyr_a, 
que emite parecer favorável à matéria. Colocada em dis
cussão e em votação, é o parecer aprovado por unanimi
dade. Item 2- Projeto de Lei do Senado n~' 129/84, que 
'

4dispõe sobre o recenseamento nos municípios das Re
giões Metropolitanas". Relator o Senador Marcelo Mi
randa, que emite parecer favorãvel, nos termos das 
Emendas da ÇCJ. Colocado em discussão e votação, é o 
mesmo aprovado por unanimidade. Item 3 -Projeto de 
Lei do Senado n"' 049/84, que "dispõe sobre a obrigatorie
dade _de _manutenção de conta-corrente em nome das pes
soas que percebem salário ou provento através de estabe
lecimento bancário oficial, e dá outras providências". 
Relator o Senador Martins Filho, que emite parecer fa
vorável. Colocado em discussão e votação, é o mesmo 
aprovado por unanimidade. A Presidência, tendo em vis
ta a ausência- do Senador Cid Sampaio para relatar o 
Item 4 da pauta, e por ser parecer contrário à matéria, 
declara adiado o mencionado item. Passa-se, então, ao 
item 5- Projeto de Lei do Senado n"' 230/85, qu~. "dis
põe sobre o cálculo do fmposto de Renda na Fonte dos 
servidores públicos ciVis federais, estaduais e munici~ 
pais". Relator o Senador Martins Filho, que emite pare
cer favoráver à matéria. Colocado em discussão e vo
tação, é o mesmo aprovado por unanimidade. Item 6-
Projeto de Lei do Senado n"' 138/83, que .. dispõe sobre a 

distribuição eventual de lucros a empregados". Relator o 
Senador Jorge Kalume, que emite parecer favorável, 
com a Emenda n"' 3-CF que apresenta. Consta da ma
téria um Voto em Separado, com Substitutivo;·o-Sena
dor Cid Sampaio, favorável, nos termos da Emenda 
Substitutiva apresentada, e um Voto em Separado, favo~ 
rávcl, do Senador VirgHio Távora.- A Presidência coloca 
em discussão as matérias. Não havendo quem queira 
discuti-la, passa-se à votação, em primeiro lugar do Pa
recer do Relator, sendo aprovado por unanimidade, e, 
por conseguinte, rejeitada a Emenda Substitutiva apre
sentada pelo Senador Cid Sampaio, e colhido o voto do 
Senador Vigília Távora, favorável. Nada mais havendo a 
tratar, a Presidência, antes de declarar encerrado o tra~ 
balho da Reunião, determina a mim, Luiz Fernando La
pagesse, SecT"ci:târio da Comíssão, lavrasse a presente 
Ata, a qual, lida, será assinada pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO DE SERVIÇO PúBLICO CIVIL 

10' Reunião, realizada em 2 de outubro de 1985 

As onze horas e trinta miniitos do dia dois de outubro 
de mil novecentos e oitenta e cinco, na sala de reuniões 
da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa, sob a 
presidência do Senhor Senador Alfredo Campos e com a 
presença dos Senhores Senadores Helvídio Nun~, 
viigífio Távora, Jutahy Magalhães, Albano Franco, Fá
bio Lucena, Mário Maia e Hélio Gueir-os, reúne-se a Co~ 
missi:io de Serviço Público Civil. Deixam de comparecer, 
por motivo justificado, os Senhores Senadores Nivaldo 
Machado, João Castelo e Jorge Kalume. Havendo nú
mero regimental, o Senhor Presidente declara abertos os 
trabalhos, dispensando a leitura da Ata da reunião ante
rior, que é dada como aprovada. A seguir, são aprecia
das as seguintes matérias: l. Projeto de Lei do Senado nl' 
281, de 1983, que "dá nova redação ao artigo 5., da Lei n., 
6.045~ de 15 de maio de 1974". Relator: Senador Jutahy 
Magalhães. Parecer: favorável. Aprovado pela Comis
são. 2. Projeto de Lei da Câmara nY 068, de 1985, qu~. "a
tribui vantagens aos ocupantes de cargos ou funções em 
Comissão". Relator: Senador Jutahy Magalhães. Pare-
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cer. Favorãvel. Aprovado pela Comissão. 3. Projeto de 
Lei da Câmara n_,. 04_5, de 1985, qu~ naltera a estrutura 
da categoria funcional de Nutricionista, do Grupo- Ou
tras Atividades de Nível Superior e dâ outras providên
cias". Relator: Sena.dor Mário Maia. Parecer: Favorá
vel. A. provado pela Comissão. 4. Projeto de Lei da __ Cã
mara n"' 204, de 1985, que "dâ nova redação ao_artigo 9'i' 
da Lei n"' 6.999, de 7 de junho de 1982, que dispõe sobre a 
requisição de servidores públicos pela Justiça Eleitoral". 
Relator: Senador Albano Franco. Parecer: Favorãvel. 
Aprovado pela Comissão. 5. Projeto de Lei do Senado n"' 
320, de 1982, que •'declara nulos os A tos que tenham por 
objetivo asSegurar direitOs extraordinários aos acionisfáS 
minoritários das sociedades de ecnonornia l]lista", Rela
tor: Senador Hélio Gueiros. Parec~r: Favgrável. Apro
vado pela Comissã.o. 6. Projeto de Lei do Senado n9 105, 
de 1985, qu~ Hcria o Serviço Nacional de Alistamento 
Eleitoral e dá outras providênciasn. Relator: Senador 
Virgnio Távora. Parecer: Favorável , na forma das 
Emendas 4 e 5 da CSPC. Aprovado pela ComissãO. 7. 
Projeto de Lei do Senado'n'i' 230, de 1985, quc::."dispõe 
sobre o cálculo do imposto de renda na fonte dos servi
dores públicos civis, federais, estaduais e municipais". 
Relator: Senador Jutahy Magalhães. Parecer: Favorável. 
Aprovado pela Comissão. 8, Projeto de lei da Câmara n'i' 
024. de 1985, qu~ "dispõe sobre os pre·requisitos para o 
desempenho de cargos de chefia e assessoramento do 
Grupo-DAS, na secretaria da Receita_Federal". Relator: 
Sertador Helvídio Nunes. Parecer: FavoráveL Aprovado 
pela Comissão. 9. Projeto de Lei do Senado n9 103, de 
1985, que "dispõe sobre a forma de escolha dos dirigen
tes da Universidades mantidas pela União, e dã outras 
providências". Relator: Senador Alfredo Campos. Pare
cer: Favorável. Aprovado pela Comissão. 10. Projeto de 
Lei da Câmara, n~' 066, de 1985, quç "dispõe sobre a es
truturação de categorias funcionais do Grupo
Atividades de Apoio Judiciário dos Quadros das Secre
tarias dos Tribunais Eleitorais e dá outras providências". 
Relator: Senador Virgílio Távora. Parecer. Favorável. 
Aprovado pela Comissão. 11. Projeto de lei da Câmara 
n<Jo 109, de 1985, qui! .. fixa os valere~ de: re_tribuição da ca
tegoria funcional de Técnico de Estradas e dâ outras pro
vidências ". Relator: Senador Hélio_ Gueirçs. Parecer: 
Favorãvel. Aprovado pela Comissão. 12. Projeto de Lei 
do Senado n9 172, de 1983, quç .. extingui a cobrança de 
pedágio nas rodovias, pontes e outras obras viárias cuja 
construção já esteja paga". Relator: Senador Fábio Lu
cena. Parecer Favorável. Aprovado pela Comissão. 
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, agraM 
decendo o comparecimento aos Senhores SenadoreS:, de
clara encerrados os trabalhos, lavrando, eu, Luiz CláuM 
dia de Brito, Assistente da Comissão,- a presente Ata 
que, lida e aprovada, serâ assinada por sua Excelência. 
- Alfredo Campos. 

COMISSÃO DE REDA.çÃO 
40f- Reunião (extraordinária), realizada 

em 17 de setembro de 1985 
As dez horas do dia dezessete de setembro de um mil 

novecentos e oitenta e cinco, na Sala de Reuniões da CoM 
missão, sob a Presidência do Senhor Senador Américo 
de Souza, Vice-Presidente, presentes os Senhores Sena
dores Lenoir Vargas e Jorge Kalume, reúne-se a Comis
são de Redação. Ausentes, por motivo justificado, os de
mais membros da Comissão. Abertos os trabalhos, o SeM 
nhor Presidente em exercício, conCede a palavra ao Se
nhor Senador Lenoir Vargas que avocou o Projeto de 
Lei do Senado n9 174, de 1980 para apresentar, em seu 
parecer, a redação final do projeto, que dispõe sobre o 
funcionamento das clínicas que menciona. Aprovado o 
parecer e nada mais havendo a tratar, o Senhor PresidenM 
te dá por encerrada a reunião, lavrando eu, Vânia Borges 
Camargo, Secretári~ .. ad hoc" a presente Ata que, uma 
vez rubricada pelo Senhor Presidente vai a publicação. 

42• Reunião (extraordinária), realizada 
em 17 de setembro de 1985 

As dezenove horas e quinze minutos do dia dezessete 
de setembro de mil novecentos e oitenta e cinco, na Sala 
de Reuniões da Comissâ.o~ ,sob a Presidência do Senhor 
Senador Américo de Souza, Vice-Presidente, presentes 
os Senhores Senadores Octávio Cardoso, Jorge Kalume 

e Martins Filho, reúne-s~ a Comissão de Redação. Au
sentes, por motivo jw~tfficado, os demais membros da 
Comissão. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente em 
exercício concede a palavra ao Senhor Senador Martins 
Filho que, em seu parecer, propõe, nos termos do dispos
to no§ 29 do artigo 352 do Regimento Interno, seja con
siderada como final a redação do texto do sUbstitutivo 
da Câmara dos DePutados, oferecido ao Projeto de Lei 
do Senado n9 184, de 1984 (n9 5.729, naquela Casa), que 
altera dispositivos da Lei n9 5.682, de 21 de julho de 
197l. modificada pefas Leis n9s 5.697, áe 27 de agosto-de 
1971, 5.781, des-de jUiihõ.âe 1972, 6.444, de 3 de ou
tubro de 1977 e 6.767, de.20 de dezembro de 1979, e dá 
Outra-s -providências, uma'vez-que aprovado sem emen
das e em condições de ser adotado em definitivo. Apro
vado o parecer, o Senhor Presidente concede a palavra 
ao Senhor Senador Jorge Kalume que, em seu parecer, 
apresenta a redação final do Projeto de Lei do Senado n'i' 
4, de 1985, que modifica o artigo 27 e seus parágrafos da 
Lei n9 _2.004, de 3 de outubro de 1953, alterada pela Lei 
n9 3.257, de 2 de setembrO de 1957, que dispõe sobre a 
Política Nacional de Petróleo e define as atribuições do 
Conselho Nacional de Petróleo, institui a SOciedade de 
Ações Petróleo Brasileiro Sociedade Anónima e dã ou
tras providências. Aprovado o parecer e nada mais haM 
vendo a tratar, o Senhõr Presidente dá por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Vânia Borges Camargo, Secretária 
ad hoc, a presente Ata que, uma vez rubricada pelo Se
nhor Presidente, vai à -publicação. 

· 43~ Reunião (extraordinária), realizada 
em 18 de setembro de 1985 

As dezenove horas e trinta mmutos ao dia dezoito de 
setembro de mil novecentos e oitenta e cinco, na Sala de 
Reuniões da Comissão, sob a Presidência do Senhor Se
nador José Ignãcio Fe_rreira, Presidente em exercfcio, 
presentes os Senhores Senadores Jorge Kalume e Octã
vio Cardoso, reúne-se a Comissão de Redação. Ausen
tes. por motivo justificado, os demais membros da Co
missão. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente con
cede a palavra ao Senhor Senador Jorge Kalume que, em 
seu parecer, apresenta a redação final do Projeto de Re
solução n9 84, de 1985, que autoriza o Governo do Esta
do de .São Paulo a elevar, temporariamente, em Cr$ 
265.325.520.000 (duzentos e sessenta e cinco bilhões, tre
zentos e vinte e· cinco milhões, quinhentos e vinte mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. AproM 
vado o parecer e nada mais havendo a tratar, o Senhor 
Presidente dá por encerrada a reuníão, lavrando eu, Vâ
nia Borges Camargo, Secretária «ad hoc", a presente 
Ata que, urna vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai 
à publicação. 

·6, Reunião (ordinária), realizada 
em 19 de setembro de 1985 

As quatorze horas do dia dezenove de setembro de um 
mil novecentos e oitenta e cinco, na Sala de Reuniões da 
Comissão, sob a Presidência do Senhor Senador José Ig
nácio Ferreira, Presidente em exercfcio, presentes os Se
nhores Senadores Octávio Cardoso, Jorge Kalume e Ni
valdó Machado, reúne-se a Comissão de Redação. Au
sentes. por motivo justificado, os demais membros da 
Comissão. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente 
concede a palavra ao Senhor Senador Octávio Cardoso 
que, em seu parecer, apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n9 81, de 1985, qué suspende, por inconsti
tucionalidad~._a,_çxecução de dispositivos da Lei n9 1.042, 
de 7 de dezembro de 1973, modificada pela Lei_n91.166, 
de t6 de dezembrQ de 1977, ambas do Município de Ibi~ 
tinga, Estado de São Paulo, e do artigo 4'i' do De_creto n9 
634, de 5 dr;;julho de 1978, que regulamentou as leis men~ 
cionadas. Aprovado o parecer. Assume a Presidência o 
Senhor Senador Jorge Kalume. O Senhor Presidente 
concede a palavra ao Senhor Senador Nivaldo Machado 
que,-·em Seu parecer, apresenta a redaçã.o do vencido, 
para o 29 turrio regimental, do Projeto de Lei do Senado 
n<t 158, de 1983, que regula a utilização e a liberação da 
conta vinculada do FGTS, para a construç_ão e aquisição 
de casa própria. Aprovado o parecer, o Senhor Presiden .. 
te concede a Palavra ao Senhor Senador Octávio CardaM 
soque, em seu parecer, apresenta a redação final do Pro .. 
jeto de Lei do Senado n9 9_9, de I 981, Q!le_~"Itera disp_ositi .. 
vo_s_do __ Dflcreto-lei n9 2.848, de 7 de dezembro de 1940-
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Código Penal. Aprovado o parecer, o Senhor Presidente 
concede a palavra ao Senhor Senador Octãvio Cardoso 
que, em seu parecer, apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n9 59, de 1980, que acrescenta alínea ao ar
tigo 29 do Decreto-lei n9 869, de 12 de setembro de 1969, 
que dispõe sObre a inclusão de Educação Moral e Cívica 
como disciplina obfigatórh:t, nos sistemas de ensino do 
País, e dá Q!Jt.ras providências. Aprovado o parecer. As
sume a Presidência o Senhor Senador José Ignácio Fer
reira. O Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor 
Senador Octávio Cardoso que, em seu pàrecer, apresenta 
a redação final do Projeto de Decreto Legislativo n9 15, 
de 1983 (n~' 22/83, na Câmara dos Deputados), que apro
va o te:w;to da emenda à alínea a, do§ 39, do artigo XI, da 
Convenção Sobre o ComérCio Internacional das Espé
cies da Fauna e da Flora Selvagens Ameaçadas de Ex
tinção, de 3 de março de 1973, adotada pela Sessão_ExM 
traordiná_ria da Conferência das Partes, realizada em 
Bonn, a 22 de junho de-1979. Aprovado o parecer e nada 
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente dã por encer
radã. a reunião, lavrarido eu, Vânia Borges Camargo, Se
cretária ad hoc, a presente Ata que, uma vez rubricada 
pelo Senhor PreSíderite, vai à p~blicaçã-o. 

44• Reunião (extraordinária), realizada 
em 23 de setembro de 1985 

Aos quatorze horas do dia vinte e três de setembro de 
um mil novecentos e oitenta e cinco, na Sala de ReuniõC$ 
da Comissão, sob a Presidência do Senhor Senador José 
Ignácio Ferreira, Presidente em exercício, presentes os 
Senhores Senadores Jorge Kalume e Octávio Cardoso, 
reúne a Comissão de Redação. Ausentes, por motivo jus
tificado, os demais membros da Comissão. Abertos os 
trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra ao Se
nhor Senador Jorge Kalume que, em seu_ parecer, apre
senta a redação final do Projeto de Re~olução n9 12, de 
1985, que aprova as contas do Governo do Distrito Fe
deral, relativas ao exercíCio de 1981. Aprovado o pare
cer, o- Senhor Presidente, concede a palavra ao Senhor 
Senador Jorge Kalume que, em seu parecer, apresenta a 
redação final do Projeto de Resolução n"' 82, de 1985, 
que suspende a execução dos parágrafos I I' e 29 do artigo 
41', da Lei n9 999, de 13 de dezembro de 1977, do Municl
pio deJunqueirópolis, Estado de São Paulo. Aprovado o 
parecer, o Senhor Presídente concede a palavra ao Se
nhor Senador Octávio Cardoso que, em seu parecer, 
apresenta a redação final do Projeto de Resolução n<Jo 83, 
de 1985, que suspende a exe(:ução do artigo 29 da Lei n• 
7.266, de 17 de outubro de 1973, do Estado do Rio de Ja
neiro. Aprovado o parecer, e nada mais havendo a tra
tar, o Senhor Presidente dá por encerrada a reunião, la
vrando eu, Vânia Borges Camargo, Secretária ad hoc, a 
presente Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor Presi
dente, vai à publicação. 

COMISSÃO DE AGRICULTURA 

---:óJ Reunião (extraordinária), realizada 
em 10 de outubro de 1985 

As dezoito horas dÔ dia dez de outubro de mil nove
centos e oitenta e cinco, na Sala de Reuniões da Comis
são, na Ala Senador Nilo Coelho, presentes os Senhores 
Senadores Benedito Ferreira, Presidente eventual, Mau
ro Borges, Roberto Wypych e Nivaldo Machado, reúne
se a Comissão de Agricultura. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Seriadores Martin_s Filho, Moacyr Duarte, Gal
vão Modesto, Alvaro Dias, Benedito Canellas e Alcides 
Paio, 

Em seguida, o Senhor PreSidente concede a palavra ao 
Senhor Senador Roberto Wypych, para relatar o Projeto 
de Resolução d_a_ __ CLS_ ao Ofício "S" 2, de 1984~ do Se
nhor Governador do Estado da Bahia, solicitando auto
rização do Senado a fim de que aquele Estado possa alie
nar uma área de terras de sua propriedade à Companhia 
Vale do Rio Doce S/ A. 

PareCer: favorável. 
Conclusão: aproVãção do Parecer. 
Nada mais havendo a tratar. encerra-se a Reunião e, 

para constar, eu, Sérgio da Fonseca Braga, Assistente da 
Comissão,Javiei a presente Ata, que, lida e aprovada, se
rá assinada -pelo Senhor -Presidente. 
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ANO XL- N• 133 CAPITAL FEDERAL TERÇA-FEIRA, IS DE OUTUBRO DE 1985 

CONGRESSO NACIONAL------. 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, item III, da Constituição, e eu, Guilherme Pal

meira, }9-V ice-Presidente do Senado_ Federal, no exercício da Presidência, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 23, DE 1985 

Autoriza o Presidente da República a ausentar-se do País nos últimos dias do mês de novembro de 1985, a 
fim de, juntamente com o Presidente da República Argentina, inaugurar a ponte internacional que liga as cidades de 
Porto Meira, no Brasil, e Puerto lguazu, na Argentina. 

Art. I• 1:. o Presidente da República, Senhor Josê Sarney, autorizado a ausentar-se do País, nos últimos dias do mês 
de novembro de 1985, a fim de, juntamente com o Presidente da República Argentina, inaugurar a ponte internacional que liga 
as cidades de Porto Meira, no Brasil, e Puerto lguazu, na Argentina. 

Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicaçõa. 

Senado Federal, 14 de outubro de 1985.- Senador Guilherme Palmeira, 1•-Vice-Presidente, no exercício da Presidên-
cia. 

SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, item VI, da Constituição, e eu, Guilherme Palmeira, 

19-Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 103, DE 1985 

Autoriza o Governo do~ Estado de Sergipe a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 6.187.413.236 
(seis bilhões, cento e oitenta e Sete milhões, quatrocentos e treze mil, duzentos e trinta e seis cruzeiros). 

Art. 1• É o Governo do Estado de Sergipe, nos termos do artigo 2• da Resofução n• 93, de II de outubro de 1976, 
do Senado Federal, autorizado a contratar operação· de-crêd1to no valor de Cr$ 6.187.413.236 (sei.S-bilhões, cento e oitenta e sete 
milhões, quatrocentos e treze mil, duzentos e trinta e seis cruzeiros), correspondente a 279.841 Obrigações Reajustáveis ~do Te
souro Nacional- ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 22.110,46 (vinte e dois rriil, cento e dez cruzeiros e 
quarenta e seis centavos), vigente em dezembro de 1984,junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fun
do de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à implantação de unidade hospitalar de pronto atendimento, na 
Grande Aracaju (SE), obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central qo Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2• Esla Resolução entra em~ l1igor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 14 de outubro de 1'185.- Senador Guilherme Palmeira, 1•-Vice-Presidente, no exercício da Presidên-
cia. 
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LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS 

Diretor-Gerol do Senado Federal 

JOS~ LUCENA DANTAS 

Diretor Executivo 

JOÃO MORAES DA SILVA 

Diretor Administrativo 

MÁRIO C~SAR PINHEIRO MAIA 

Diretor Industrial 

PEDRO AlVES RIBEIRO 

Oiretor Adjunto 

1- ATA DA 199• SESSÃO, EM 14 DE OU· 
TUBRO DE 1985 

LI -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

t.!z.t-Parecei'es enCaminhados i Mesa 

1.2.2 - Leitura de projeto 

Projeto de Lei do Senado n~ 309/85, de_autoria=d.o .. 
Sr. Senador H~_rád_it_o_.RQ_IIembt:rg, que_?Utor_iza·9-
Poder Executivo ·a_criãf-a Fundação Nacio_nal do 
Bem-Estar do Idoso-:"" FUNA_BEI, e dá _o_u_tr_as prc?~ 
vidências. 

1 .2.3 - ComJ•_IJ}.c_açilo da Liderança do PDS 

De substituição de membros na Comissão _Mista 
de Orçamento~--

1.2.4- Comunicações da Presidência 

-ArqUivamento do Projeto de Lei do Senado :n'i' _ 
1 02(84, por ter recebido pareceres contrário=s• quanto 
ao mérito, das comissões a que foi distribu(do. 

-Recebimento do Oficio -n~~ S/39/85 (n9 309/85, 
na origem), do Sr. Governador do Estadp =d<;L f_araj_
ba, solicitando, pelas razões que expõe, a alteração 
do urt. I~' da Resolução n'? 120, de 5 de dezembro Q_e 
19g4. 

1.2.5 -..Discursos do Expediente 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal 

ASSINATURAS 

Via SuperfíCie: 

Semestre CrS 3.000,00 

Ano ..•••••.•.•••• ··- ••..•••••••• ·- • ""- •.• ··- • • • • CrS 6.000,00 

Exemplar Avulso, CrS 50.00 -

Tiragem: 2.200 _exemplares. 

SUMÁRIO 

1.3 -.ORDEM DO DIA 

- Redução final do Projeto de Resol_ução n~' 
100/85, que autoriz_);l a Prefeitura Muniçipal de Jo
viânía, Estado de Goiás, a~Coritr_atar operação de cré-
dito no vàlor de Cr$ 33.712.59Q(trinta.~_1tês I.Xl.ilb.õ~. 
setecentos e doze mil, quinhentos e noventa cruzei
ros). Aprovada, após usarem da palavra os Srs_, Lo
manto Júnior e Virgílio Távora. A promulgação. 

-Redução final do Projeto de Resolução_ n~' 
101J8_5, que autoriza ·a Prefeitura Municipal de Au

- rara _da Norte, Estado_ de _Qojás, a contratar Ope
. raçilo de çré_dito no _va1.9_r_d~ Çr$ l41.3J_I!5Q9_~nto~ 

.quarenta e um milhões, trezentos e sete_nta e um. mil, 
__ quiitheõfóS e nove cruZe_irósCAprovada. Ã promul

gação. 

- Redaçào final do _Projeto de Resolução nQ 
t02f85, que autoriza a Prefeitura Municipal de Pira
clcnba, Esta(jo de São Paulo, a contratar operação de 

-~-crédito no valor de Cr$ 10.720.200.000 {dez- bilhões, 
setecentos e vinte milhões e _duzentos rniJ crl!Zeiros). 
Aprovada. Ã promulgação. 

-~~=- E__e_9;J.çãp _jin~l _Q9 ___ ~ojet_o_ dç _Rt::soluçã~_ n~' 
H.l3}83,~cji.ú! ã.u1ofízU a Prefeitura Mu-niClpaJ de La

. jes, Estado -de Santa Catarina, .. a _contratar operação 
de crédito no_ valo_r de Cr$ 116.9~7 .338_(çento e.de.zes
seis milhões, novecentos e trinta, e sete mil, treze[l_t(JS 

_.e trinta e oito cruzeiros). Aprovada. À promulgação. 

-:-_g!!:Q.'!S'ii_o _ _f~nal_~ Projeto de Resolução nQ 
I 04/85, que-auf órlza -a-pre~feJúlrã 'MlllflciPil!OeAia~ 
ras, Estado de São Paulo, a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 7,952.802.000 (sete _bilhões, 
novecentos e cinqUenta e dois milhões, oitocentos e 

-:-ProJeto dç _Lei __ dci Senado n~' 5.6/79~ 
Complementar, qUe cria a Região de Metropolitan"ll 
de Goi_ânia-G0_,

0
, n_a forrn.a: do 41-rt. 1.64 da Consti

_tllição Federal. D~ssio ~ocerrada, ficando a vo
~a·;ào _adi~<!: _por_ falta de ituorum. 
. -.Projeto de Resolução n"'IIS/85, qüe-autoriza a 

Prefeitura_ Municipal de_Uberaba (~G), a elevar em 
Crl_lQQ.9&8.400 (cem milhões, now:centos e_ oitenta e _" 
oito mil e quatrocentos cruzeiros). Discussão sobres-
toda em virtude-da falta de quorum 1 para votação do 
Requ_eri[11ento n~' 406/85, de adiamento da discussão, 
para a sessão do dia 29 do corrente mês. 

1.3.1 -Discursos após a Ordem do Dia 

SENADOR HERÃCLITD ROLLEMBERG 
Juslificando projeto de lei de sua autoria, lido no Ex
pe-diente, que autoriza o Poder Executivo a criar a 
Fundação Nacional do Bem-Estar do Idoso- FU
NABEI. 

SENADOR MAURO BORGES- Planos Nacio
nal de Desenvolvimento Rural e de Reforma A
grüria, 

SENADOR MUi?.tLÓ BADARO- Primeiro re
colhimento de ICM realizado pela AÇOMINAS. 

SENADOR LUJZ CAVALCANTE- Falecimen
Lo do· Marechal-do-Ai' Antôflío Guedes Muniz. 

1.3.2 - Designação da Ordem do Dia da próxima 
sessão 

1.4- ENCERRAMENTO 

" 2 - ~J'l.FICA ÇÃO 
SENA DOR ./ORG!i KA LUME, como Líder - __ dpis ~11?-li_-JHI~_eiros}, __ A.p_rpya~J_a._Ã _prOf!!!l_lgação. 

Descoberta de novo poço petrolífero no Médio Ama- - R~daç-ão final do p;ojeto _de_ .Re:;~lução nQ 
Ata da_ 192• Sessão, realizada em 7-10-85 

3- MESA DIRETORA zonas. ___________ JQW~2._~1,1_!Q!iza a_,_Prefeitura_ f\1unicipal de Are
núpolis, Estado de MatQ-GrQSsQ~- ã: contratar ope
r:t<:;_ào de crédito no v;:tlor_ de._ Cr$ 897.577.690\oiio

. cenl~s e nove~nta e _se!_e _mi_lhàes, qu_hihentos e setenta 
C: se_te_mil, s_eiscentos e noventa· cruzeiros). ~proVida. 

SENADOR VIRG!LIO. J'JVORA - Concessão 
de prioridade_ absoluta para recuperação do sistema 
viário do NCU"deste, principalmente da rodoVia 
Fortaleza_-Te resina: A~ pr~?rl'!Ltlgação. --

4- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTI
DO~S 

5- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PER
MANENTES 
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Ata da 199tt Sessão, em 14 de outubro de 1985 
3• Sessão :Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura 

Presidência dos Srs. José Fragelli e Eunice Michiles 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-8E PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

JOrge Kalume- Altevir Leal- Mãrio Maia- Euni· 
ce- Michiles - Alcides Paio - Alexandre COsta -
Helvídio Nunes - Virgilio Távora - Luiz Cavalcante 
- Heráclito Rollemberg - Lomanto Júnior - Luiz 
Viana - Itamar Franco - Murilo Badar6- Benedito 
Ferreira- José Fragelli- OCfaVici Cardoso. 

O SR. :PRESID~NTE (Josê Fragclli)- A lista d6 pre~ 
sençaacusa o comparecimento de 17 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 1~'-Secretârio ir é. proceder à leitura do ExPedien

te. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 
PARECER 

No 849, de 1985 

D~ Comissão de- Constituição e Justiça, sobre o 
Projeto de Le-i do Senado n'l>160, de 1982, que "res
tringe a disponibilidade- dos bens imóve-is do analfabe-
to". 

PARECERES 
Nos 850, 851 e .852. de I 9115 

'PARECER N• 850, DE 1985 

Da Comissão de Legislação Social, sobre o Oficio . 
"S", n'~ 2, de 1984, (n9 43-GG, de 22--2-84, na ori
gem),_ doSenbor_Govema_dot do_Estado da .Bahia, so
licitando ·~~~riza~_o _d~ -~~ado, a fim_de qu~ a_quele _ 
Estado possã alienar wna área de terras de sua pro
priedade à Companhia V ale do Rio Doce S.A. 

Relator: Senador Jutahy Magalhães 
O Governador d_o Estado da Bahia pleiteia, com o OfiM 

cio n9 43/84-GG, extensão_,_ à Companhia Vale do Rio 
Doce ou à Sua -empresa controlada Floresta·Rio Doce 
S. A., dos efeitos da-Resolução n., 47, de li de setembro·
de 1975, do Senado Federal. cujo teor é o seguinte: 

.. RESOLUÇÃO N• 47, DE 1975 

• · -Autoriza o Estado da Bahia a alienar área 
de terras públicas situada's'õãreiiã() do extremo 
sul daquele Estado. 

O Senado Federal resolve: 

Artigo único. É o Estado da Bahia autorizado a 
alienar, para a empresa Empreendimentos Flores-
tais S.A., FLONIBRA, subsidiária da Cia. Vale do 

Relator: Senador Luiz Cavalcante Rio Do~. a ârea de terras públicas, até o limite de 
O presente Projeto, sob exame, de autoria da ilustre 150.000 h a., situ<tda na região sul daquele Estado." 

Senadora Laélia de Alcântara torna juridicamente inefi~ No ofício encaminhado a esta Casa, nos termos do art. 
cuz todo e qualquer ato de disposiçã-o de pessoas a naifa~ 171 , parágrafo único, da Constituição Federal, e com re~ 
betas ou assemelhadas, sem prévia autorização judicial, miss_àO-~ao llfl..- 4Q7 do Regimento Interno, _o Chefe do 
nos contratos de compra e venda de bens imóveis. Executivo_ baiano _S-e refere ao pedido formulado peta 

Comete a Proposição a interveniência do Ministério CVRD, que obteve mãnifestaçào favorãvel da Procura~ 
:~~~j~~eio~ra verificar se o ato atende ao interesse do doriã Geral do Estado. Alude, ainda, à .. diligência efeti

vada pelo Instituto de Terras da Bahia~INTERBA ", e 
Alvarú judicial condicionará a realização do contrato enfat_iza: 

de ulienação de bens imóveis do analfabeto ao com Par~ 
cimento do órgão do Ministério PUblico, a fim de fiscal-i-- ----"Havendo, o_utrossim, sido instruído com_os_ ele-
zar o seu fiel e exato cumprimento. mentos.i.nforrnativps~ presc~tos n~s alíneas a até e-

Segundo a ilustre Autora, .. a Proposição objetiva coi- do art._40idô Regimento Interno do Senado Fede-
bir a chamada indústria de cessão_ de direitos heredi- r ai, o pedido originário encaminhado a esse alto so-
tários ou processório" •. : e mais, "o PrOjeto nada mais daTídõ ·pelo Estado da Bahia e tratando-se, no caso, 
pretende do que estender aos analfabetos (ou assemelha- _de mera _extensão à empresa sucessora, dos efeitos 
dos) a proteção consa~rada em Jd". - da Re_solução jã emitida, pareceu-me dispensável 
- LOiivãmos o espírito socjaf e humanitário da ilustre iepCti·los, tádavia, expresSamente, -reiterand_o a 
Dama e Senadora Laélia de Alcântara, m<.LS, pedimos Vossa Excelência _9u~,as_~reas consideradas não se 
"vênia" para discordar do _asPecto_prá~ico e jurídiCo_. ,- ~- ~rlcluem e·nt_reaqUelas a- Que se refere o art. _ 89 da 

Ora, ao tornar jurldicainei1fe1ileficâz_todo:t;-qUâlquei -==consUTii]ção-Feaeràl. - - --
ato de pessoas analfabetas ou asseme~!J~~as,_ s_~_ prévia Esclareço mais airida que a extensão pleiteada 
autorização judicial nos contratos de c_ompra e venda de pela Companhia Vale do Rio DoCe e endossada 
bens imóveis, estaria a lei incluindo o analfabeto no rol pelo meu Governo ater-se-â ao limite de 150.000 
dos incapazes, irresponsávieS-e interditoS,-e iS"to nuni" mo-' -(centO. e -Cinquenta mil) hectares estabelecidOs nã · 
mento em que a consciência riacional ieconheC"eu a capa- ResolUção n'~ 41}15-; Cãbendo, conseqUentemente, 
cidade do analfabeto e assemelhados para discernir e alienada_ à empresas Florestas do Rio Doce S.A., 
opinar em questões de magna importânCia, como e!ei_tor. aperiãs a difere~_ç_~ irüre a área epigrafada e a que ti-
É, aindu, ferir princípio c_õnstitucional, .. lato sensu", ver efetivamente sido ·aHenada à Empreendimentos 

·porque todos são iguais perante a lei, salvo casos que ela Florestais S.A. - FLONIBRA até a data de sua ex-
própria especifique e, restritamente, da EmeOda-Consti- finçiíOITiedrante inCOt-poniÇão à própria Compãnhia 

. t_u~!o!lal n; 25. Vale do Rio Doce ou oUtra empresa sua controla-
Ressalte-se, mais, que a interveniência do Ministério da.""----- .-o-~'-----~ 

Púbiico, como condição usine qua", criaria sérios entra
ves à Justiça Comum-, que já não tem ela condições de to
tal e amplo atendimento às partes por insuficiência de 
funcionários e outros eleinentos indispensáveis ao anda
mento dos processos que se avolumam no Ministério 
Público. 

Ante o exposto, opinamos pela rejCiçãO do presente 
Projeto de Lei, por ser iric611stitucíonal e injur(dico. 

Sala das Comissões, em 9 de outubro _de 1985~--:-José 
lgnácio Ferre-ira, Presidente- Luiz Cavalcante, Relator 
-Martins Filho- Octávio Cardoso- Nivaldo Macha
do - Nelson Carne-iro ~ Fábio Lucena - José Uns. 

C6P1à õO e-xpediefite da" C"ia. Vale do R i o Doce, junta
da ao ofício governamental esclarece ter, em 1974, a em
preSa--oPtado pela "divúsificação de sUas atividacfes ba~ 
sicamente através da implantação_ de empreedimento, 
florestal, com vistas à produção de celulose". Afirma 
que .. tal empreendimento seria conduzido pela Em
preendimentos Florestais S.A. - FLONIBRA, asso
clüÇào resullantê- de- acordo celebrado entre a Compa
nhia Vale do Rio Doce_ e a Japan Brazil Paper and Pulp 
Resources Dnelopment Co. Ltd., grupo japonês com lar
ga experiência na produção de celulose e derivados". 

Para realizar o projeto, a CVRD necessitava de terras 
públicas estadtiãís e partíCUiares. As gestões foram bem 
sucedídas, tendo o Gov:er.no da Bahia solicitado autori
zação do_ Senada: Federal para alienar, até o limite de 
t 50.000 hectãres, as terras públicas estaduais neceSsárias 
à implantação do empreendimento situado no extremo 
sul do Estado._ 

Assim, a FLONIBRA adquiriu, inicialmente, terras 
pú_Çilic_iis_ estaºuais _ q_o_ tqtal <!e 46500 h a., os quais já se 
encontmm devi dum ente legitin13:dos. No segundo semes
tre de 1983,-promoveu a aquisição de mais 47.000 ha. de 
terras do Estado, além de haver comprado 54.000 hecta
res de terras particulares. 

Para dispor de matéria primã. adequada à produção de 
celulose, a FLOf\J!BRA reflorestou cerca de 38.500 hec
tares. 

Sucede que, em virtude da elevação dos custos de pro
dução, a CVRD preferiú '"promover a integração de suas 
empresas controladas e coligadas que, direta ou indireta
mente, atuam na área da celulose e reflorestamento", 
Resultado, a FLONIBRA foi_ incorporada pela Celulose 
Nipo-Brasileira S.A.- CENIBRA, que também é ''coli
gada da Comp~hia Vale do Rio ºa:ce resultante da as
sociação com o mesmo grupO japonês que compõe o 
quadro societário-da FLONIBRA". 

Em virtUde disso, a- CVRD considera '"necessãiia- a 
transferênci"a dos_ atlvoS_d_<i.F-LONIBRA para a Florestas 
Rio Doce S.A.", cujo cãpilãl é subscrito, em 99%, pela 
mesmâ CVRD que, por Seu Presidente, iiiforma ao Go
verno da Bahia, ~ correspondência juntada, em c6pía, 
ao processo" em tramitaÇão riesta casa: 

'"A essa controlada sera atribUída a niissão de 
impjantar o projeto originalmente iniciado pela 
FLONIBRA, adequando os seus cronogramas à 
realidade do mercado mundial de celulose. 

Ê evidente que,~ partir da data da incorporação 
da_ Empreendimentos Florestais S.A. - FLO
NIBRA, o que se d~ráem 1-1-84, não mais poderão 
ser_ tituladas terras públicas em seu nome, seja por
que deixará ela. de existir e mesmo pelo fato de que o 
projetO iriicialmente a seu cargo deverá ser executa
do pela Florestas Rio Doce S/ A~'. 

A Procuradoria Geral _do tmauo da Bahia, ao 
manifestar-se sobre a pretensão da CVRD, entende ser 
efa: 

" ... no s~Úd~- d~ qÕe s~jam estendidos à Flores
tas Rio DoceS. A., os efeitos da Resolução n'~47/75, 
para aquisição da _diferença de ârea entre o limite 
contemplado nessa Resolução e a extensão que hou
ver sido efetivamente adquirida em função desta 
pela FLONIBRA até 31 de dezembro de 1983 ... 

Õ Procurado~ do PatrimÓnio do Estado da 
Sabia, ao' analisar a questão, objetivamente, opinou que: 

- ... Embora não eXpressamente formu(ado pelare-
-- querente, é de entender-se outrossim implícita no 

seu pedido, a solicitação de autorização para a 
transferência à Florestas Rio Doce S.A. das terras 
devolutas alienadas à FLONIBRA por forçada Re
solução epigrafada, face ao que dispõe a vigente 
ConStitUiçãO Estadual (art. 108, § 29) e a Lei de Ter
ras do Estado da Bahia (arts. IS e 23) . 

A Constituição do Estado da Bahia estabelece, no art. 
108, § 2•: 

nÃrt. 108. E vedada a alienação, à mesma pes
soa natural ou jurídica, de terras públicas com áreas 
contíguas ou cumulativas superior a 500 ha. (qui
nhentos hectares), sai do em caso de empreendimen
to coOsiderado de interesse para o desenvolvimento 

~~-Q'~~-~~ .~~)~-~-~-~~·O O ~-- ~- "---. ~L O •• O o " " O ' O O O O • 

§ 2'~- Exceto com prévia autorização do órgão 
competente,_ o adquirente de terras públicas somen
te poderá aliená-Ias qUando decorridos mais de 5 
(cinco) anos d~ sua aquisição, ressalvadas as hipóte
ses de execução das garantias necessárias à conces~ 
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são de crédito ruraJ por instituições firlanCeiras e..ór- 7,73% e <l J s_~- 39,6~-%_, tifalldO ainda a_Ç~ENJB~Â com 
gãos oficiais e bem assim da transmissão causa mor- -3,.33-% -dâs ações preferenciais. 
tis.'' Portanto, a participação do grupo japonês parece ele-

ÉXPlicitUndo a questão: o adquirente de terr3.S-Plrbú~- vitda em companhias que adquirem vastas extensões de 
cas do Estado da Bahia só poderá alienã-las em três hi- terras, nU o apenas de particulares, mas também públicas. 
póteses; a após cinco anos decorridos da aquisição; b) Há informação de que a CVRD possui noventa e nove 
para garantir a execução de dívidas decorrent~ de co~- por cento do capital da_ emJ2resa sucessor<! dll. FLO-
cessão de crédito por instituições f!.nanceiras e_-órgàos · ......___ NJBRA. Ent-ret<:!-_nto, a docunlen-tação trazi<;la não inclui 
oficiais; c) por transmissão ''causa: -mortis". os átos constitutivos da Florestas Rio Doce S.A., nem os 

No c.lso presente, e riã-íOrma do art. 108, caput, da extintivos da Empreendimentos Florestais S.A. 
Constituição do Estado da Bahia, o empreendimento a Como o pleito governamental contido no Oficio "S" 
que se propõe a Florestas Rio Doce S.A., foi considera- n'~ 2, de 1984, do Senado (Of. n9 43-GG, de 22-2-84, na 
do de interesse para o desenvolvimento económico da origem) veio desacompanhado de documentos essen- ~ 
Bahia, preenchendo, dessa forma, requisito constitucio- ci<Jis, tomei a iniciativa de soJicitá-Ios. E somente agora 
na!. e!es foram_trazido~._permitindo o exame da matéria. 

Quando, em 1975, o Governo do Estado _da &.hia sOH- o .Regimento Interno" do Senado Federal (art. 407) 
citou autorizaçãO apra afienar 150.000 hectareS de terr.:is exige que 0 pedido de autorização, formulado pelo Go-
públicas de sua propriedade à subsidiária da CVRD, vemador de Estado ou Território, para alienação ou 
ocorreram dúvidas quanto à obediêncía ao art. 407 do concessào de terras públic<ts com ãrea superior a 3.000 
Regimento Interno_ do Senado Federal. Para alguns, o hectares seja instruído _c_om: 
pedido não atendera às exigências da lei internada Casa, a) planta e descrição minuciosa das terras objeto da 
porquanto nem sequer existia estudo sobre as condiçÕes tmnsação, esclarecimentos sobre 0 destino que se lhes 
ecológicas, agrológicas e climáticas _ela área objetQ d~ p~tend~ dar_ e_ razões justincativas_do ato; 
alienação. -- · -b) n-Õnl~_e ~aéion~Üdade da pessoa física ou jurídiC_a_ 

Todavia, foi aceita a argumentação de que,_alén1 de ser comp(adora, capacidade de exploração e idoneidade 
a Vale do Rio Doce constituída àe capital essencialmente profissional; 
brasileiro, do qual mais de 64% em, ações ordinárias -no-:' 
mi nativas do Tesouro Nacional, e mais_ de 59 de Ãutar- c) planta e -descrição de out!as terr~s qu~ o adquirente 
quias, a empresa in1eressada na aquisição das terras con- possua, com especificação da respectiva. área• de utili.._ 
cardou com o Executivo baiano em que da área total zaçào; 
pretendida h~ veria _"a preservação obrigatória de flores- d) parecer do órgão comPetente, nos Estados, sobre 
tas primitivas". - as condições agrológicas, ecológicas e climáticas das 

iJe acordo com a exposição da CVRD, à época, o in- áreas objeto de alienação ou concessão, bem como de 
vestimenta total do projeto seria de oitocentos milhões sua _pt;?siç_ãp em (ace dos_ trapsportes aos centros consu-

·de dólares, com a previsão de receita anual de 250 mi- inidoies; 
lhões de_ dólares, A área prevista para reflorestamento ·e) esclarecimentos sobre a !!Xistência~ na área cuja 
seria de450.000 hectares, com o elJ1preeendimento viabi- alienaçàõ se pretenda: _ -
Iizando a construção de um terminal marítimo, na re- 1 - de posseiros com mais de 10 (dez) anos ininter-
giào, para receber navios de grande porte. Com isso, se- ruptos de ocupação; 
ria modificada a estrutura social e econômica da região, 2 _ de silvícolas. 
com a oferta de trabalho gerada correspondendo a cerca 
de quinze mil empregos. 

O objetivo era implantar três usin~s para a produção 
de celulose. O projeto previa capacidade inicial de 750 
toneladas/dia, cada usina. Propunha-se a preservação 
das florest25 naturais, a fim de permitir a instalação de 
campos de pesquisa e proteção ecológica, abran86ndo 
oitenta mil hectares. Ãféin alsso, a implantação de 
projetas-satélites de reflorestamento, com essências natí
vã.s constituiu comproffiíssO lnalienáVei, taftto qua-nto"o 
plantio de até vinte mil hectares de seringueiras. 

A subsidiária da CVRú,-FLbNIBRA, adquiriu e re_~ 
gistrou como de ~ua propriedade 46.500 hectar~ delter
ras públicãs e 54.000 hectares de terra~ particulaces. Com 
isso, poSsuía nada menos de 100.500 hectar~ quando 
deixou de existir,- deixandO, aindã, negociados 47.000 
hectares de terras públicas. 

Ora, se tal empresa fora beneficiada com autorização 
especial para adquirir 150.000 hectaces de_ terras públi
cas, e só comprara e registrara, efetivamente, 46.500 hec., 
tares, restam 103.500 hectares_ como saldo. É que os 
54.000 hectares de terras particulares nada têm a ver com 
a Resolução n9 47/75 do Senado Federal. 

Convém ressaltar que o projeto da FLONIBRA falava 
em reflorestamento de 450.000 ha e de campos de pesqui~ 
sa e_ proteçào ecológica abarcando oitenta mil c~ectares. 
Tais números-são surpreendentes, eis que tamanha ârea 
exigiria- ílldíSci.itível explicitação. 

Resta verificar o fato de que as terras adquiridas pela 
FLONIBRA parece não terem sido alvo da implantaÇãO 
do ambicioso projeto. E mais., a FLONIBRA tinha capi
tal da Jap<ln Bruzil Paper and Pulp Resources Develop
ment Co. Ltd., tumbém a Celulose Nipo-Brasileira -
CENIBRA, tem grande parcela de capital do mesmo 
grupo japonês. Melhor informando, a CENIQRA tem 
47,50% de ações ordinárias subscritos pela Vale do Rio 
Doce e 46,25% subscritos pela Japan Br_azil_ Paper, de 
açães preferenciais ""A" a Vale do Rio Doce subscreve~-t _ 
3,13%, enquanto a JBP adquiriu 1,87% do tipo "B" e 
1,25% do tipo "C". 

Quanto à FLONIBRA, a Vale do Rio Doce tem 
49,30% de ações ordináriaS, enquanto a CENIBRA, 

-- Sucedé que- talvez por tratar-se de transferência-de 
p~rmissão- nenhum dos docu~entos referidos pelo ~rt. 
407 dOR.egimento foi juntado, E os trazidos, agora, ao 
processo_, são _os s_eguintes: 
- I -~-= . .-~ertidão do ln~tit~to de Terra:s da Bahia, de que a 
Empreendimentos Florestais S.A.- FLONIBRA "é ti
tular de processos de regularização fundiária de terras 
devolutas_ situadas nos Municípios de Mu~uri, Carave-
128, Nova Viçosa;- Prado, Porto Seguro, Santa Cruz de 
Cabráiia e Belmonte, todos no Estado da Bahia"; 

1T=. vi-~;-;;-_~o~~ (29) certidões da FUNAI, de que 
••não lbi constatada a presença de índio ou de aldeamen
to indígena" em âreas pretendidas pela Empreendimen~ 
tos Florestais S.A. - FLONIBRA; 

-nr- certidão dO- bNER de que "os terrenos de pro
priedade da requerente" (Ell).preend_ime:ºtos Florestais 
S.A. - FLONIBRA) ",.;estão nos limites exatos d8.s 
das faj~_as de domínio das r~feridas rodovias.". 

Nenhum documento sobr_e a existência da Florestas 
Rio Doce S.A., porêm, foi acostado. E é imprescindível 
que se demonstre, pelo menos, a existência jurídica da 
empresa que se pretende beneficiar com a extensão dos 
efeitos da Resolução n9 47 do Senado Federal. 

Ao processo foí]unta~a_ ã anãlise procedida pelos Ad
vogados P~isco Paraíso, Lima Rocha§ Telhada, com es
critórios à Praça Pio X, 98, 49 andar, Rio de .Janeiro e à 
Av.-Brigudeiro Faria Lima, 2020, 59 andar, São Paulo. 
Nesse trabalho, sobre "as formalidades essenciais a que 
se condiciona a pretendida permuta de terras entre a 
FLONI_~~~ e a Florestas !_ti? J?oce, ~enf:!o ~m vista que 
entre as áreas de propriedade da FLONIBRA a serem 
permutadas incluem-se glebas de terras públicas, adquí
ridus ao Estado da Bahia mediante prévia autoriz~çào 
do Senado Federal..._ "~ada foi dem_onstrada a respeito 
dUexUnçao Cfill~'LONIBRA, me~iante incorporação à 
própria ~CÕIÚ/JC!]lhia_Vale do Rio Doce ou_ outra empresa 
sua c~llfrolada, çonforme salienta a mensagem do Gover
nadOr do Estado da Bahia. 

Q~-~~ty.(f_Q~_r~fjz~dQ~ pelo aludido escritório de advo
cacia Conduziram às seguintes conclusões expostas no re-
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)alóriC,-::encamillhado à Superintendência Jurídica da 
Com],<Jnhi<t Vale do Rio Doce: 

I- A circunstância de haver a alienação de terras, 
pelo Estado da Bahia à FLONIBRA, dependido de pré
viu autorização do Senado Federal, por força do dispos
to no preceito co-nstitucional, não implica qualquer obstá

, "f.'u!o à eventual alienação das me~mas terras por parte da 
FLONJBRA. nem a submeti? Cz t/ualquer formalidade ou 
-exigência espedal: 

2_- A_constitui_ção Federal, ..... submete à prévia au
toriZcação do Senado Federal a alienação de áreas de ter
raS:- Pú bficas sÚperiores a 3.000 hectares, nia.S não-cria 
qualquer ônus, encargo ou restrição ao regime dominial 
dus_ terr?s C!lja a_Iíen:ação seja autorizada; 

3- A- Reso]uçào n9 47/15 do Senado_ Federal tam
bém não contém qualquer restrição; 

4 -- RelatíVameríte ao Governo do Estado da Bahia, a 
questão já -se apreSenta diferentemente: os a tos mediante 
os_quais-sé: _efetivéni a alienação de terras, contêm limi· 
tações e,xpressas ao poder de vü o adquirente a delas dis
por. Nos títulos definitivos outol-gados pelo Estado da 
Buhii à -FLONIBRA há dois tipos diferentes -de-res
trições: 

"Condiç.lo Resolutiva ~Nos termos da cláusula 
contratual acordada entre o alienante e o adquirente 
(art. 119 do Código-Civil) que consta do processo de 
titulaçào, a área objeto deste título não poderá ser 
alienada a qualquer título, antes de decorridos mais 
de cinco (05) anos da_data do registro imobiliário do 
mesmo, salvo autorizaçãO do INTERBA, execução 
de garantías -de crédito rural por órgãos oficiais e 
transmissão "causa mortis", sob pena de resolução 
de pleno direito-da venda." 

Tal restrição se fundamenta no § 29 do art. 108 da 
Constituição do -Estãdo da Bahia, com a redação -dada 
pel<J Emenda Constitucional n9 3. Eis o dispoSitivo: 

"Art. 108. ·····•····---~···········---··-· 

§ 29 _ Exceta .com prévia autorização do órgão 
competente, o adquirente de terrãs públicas somen
te poderá aliená-las quando decorridos mais de 5 
(cinco) anos de sua aquisição, ressalvadas as hipóte· 
ses de execução das garantias necessárias à conces
são de crédito rural por instituições financeiras e ór
gãos oficiais, e bem assim de transmissão '""causa 
mortis" 

5- Tal restrição ao poder de dispor do objeto da pro
priedade po~erá _ ser _contornada mediante a prêviã. 
aquiescência do Instituto de Terras da Bahia; 
b- Em alguns títulos, a restrição à plena propriedade 

está na subordinação da condição resolutiva do§ único 
do art. 23 da Lei n<> 3.038, de 10-10-1972, com as alte
rações produzidas pela Lei n9 3.443, de 12-12-1975._ O 
art. 23 da Lei n9 3.038, de 1972, vincula a alienação ao 
cumprimento do projeto previsto _e estabelece a reso
lução da venda se durante a execução do projeto_ocorrer 
o descuffiprimento deste (<l:rt. 23, §único). Pol" sua vez, o 
art. -15_ da mesma norma legal veda a alienação, à mesma 
pessoa, naturàl ou jurídica, de terras públicas de área su
perior a quinhentos hectares, ex.ceto em caso de em
preendirilento considerado de -interesse para o desenvol
vimento económiCo 'do Estado. Ocorre, aí, a restrição ao 
poder de usar, não o poder de dispor, condidonandci.:se 
a propriedade_ transferida à_utiffzação nos fi.ns específicos 
à vista dos quais foi outOrgada a transferência; 

7- A-s-;;im, é necessário evitar que a permuta que se 
tbn em vista possa vir a caracterizar o '"descumprimento 
do projeto", __ segundo as expressões da lei estadual; 

8- O objetivo do empreendimento_ a_ cargo da ~LO~ 
NIBRA, que justificOu a ResoluçãO n9 47 J75, áo Sen3do
Federal, -foi "promover o reflorestamento cortl espécies 
adequadas para a produção de celulose e sua utilização 
industrial". 

As conclusões oferecidas pelo indicado escritório de 
Advocacia traz fato novo: houve, antes do pedido enca
minhado a esta Casa do Congresso, intenção de permuta 
das terras adquiridas em virtUde da autorizaçào concedi
da pelo Senado, na Resolução n9 47 J75. O prOcesso dei
xa de esclarecer com que __ entidade, e para que fins, tal 
permuta estava em vias d_e negociação. 
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A escritura pública de constituição da Florestas Rio 
Doce S.A.,lavruda no Cartório do 2<> Ofício de Notas de 
Belo Horizonte (Livro nl' 56l~A, fls. 81 a 88) inclui os Es
tatutos, que têm sede em Be!o Horizonte e pode criar e 
encerrar filiuis, agênCias; sucursais e representações em 
qualquer parte do País (art. 2~>), terido por objeto o se-
guinte, conforme o art. J~>: 

•·Art. 3_9 A Sociedade terá por objeto o flores
tamento e o retlorestamento, a exploração de flores
tas, sua industrialização e comercialização, poden
do exercer tais atividades por conta de terceiros. 

§ I~' A Sociedade poderá também explorar ati
viillldes agrícolus e pecuárias, ligadas ou não _ao seu 
objeto pri nci pai. 

§ 2<~ A Sociedade poderá participar de outras 
sociedades, direta ou indiretamente relacionadas 
com seus fins sociais, na qualidade de acionista ou 
cotista." 

Os fundadores da FJorestas Rio DoceS. A. são a CQrii_;.~ 
panhia Vale do Rio Doe~, sediada no Rio de Janeiro; a 
Vale do Rio Doce Navegação S.A., sediada no Rio de 
Janeiro; a Centrais Elétricas Minas Gerais S.A:- CE-. 
MIG; a Construtor<!. Barbosa Mello S.A., sediada em 
Belo Horizonte; a Construtora Vale_" do Piracíc-aba S.A., 
sediada em Belo Horizonte; a Companhia Mineira de 
Cerveja, sediada em Belo Horizonte; a Companhia Side
rúrgica Belga-Mineira, sediada em Saba~á. 

A participação acionárta não foi encaminhada ao Se
nado mas foi anexada aos autos certidão da Junta Co
mercial do Estado do Espíiito Santo sobre o arquiva
mento de atas da Empreendimentos Florestais S.A. -
FLONIBRA. 

Também foram acostados ao processo as ªutprizações 
do Instituto de Terras da Bania para que a FLONIBRA 
aliene à Florestas Rio Doce S.A. os imóveis por ela ad
quiridos, com ·base na Resolução n9 47f75,_nos Municí
pios de Mucuri, Nova Viçosa, Caravelas, Alcobaça, Pra
do, Porto Seguro, Santa Cruz de Cabrália e Belmonte, 
n•nw1ciando ao direito de resolucão de venda. 

Documentos r_elativos ao registro de imóveis e ao pa
:;umento de débitos com o respectivo certifiCado de ca
:tastro do INCRA foram igualmente juntados. 

Quem deve .atestar a inexistência de posseiros ou pro
;etos de reforma agrária é o INCRA. A certidão do IN
-1 ERBA, é verdade, aJUde a pesquisas cartoriais e visiO-
-i<.is realizadas, e garante que .. não se-encontraram obs-
. áculos à tramitação dos processos nem dúvidas, quanto 
-, e~tistência de posseiros nas mesmas". 

Evidentemente, não se pode colocar em dúvida tal 
,firmativa: A.inda mais quando está provada a posse das 
!lbsidiárias da Companhia Vale do Rio Doce, iriclusiVe 
'aquisição dos direitos de posse dos antigos ocupantes. 

Faltou ser juntado documento relativo ao trabalho 
:o:ecutado pela FLONIBRA e, ainda, quanto à implan
:tç.;:1o do projeto que a referida empresa se comprometeu 
·realizar, quando pleiteou a aquisição das imensas gle-

Todavia, a mensagem do Governador da Bahia contl
ua endossando o pedido formalizado pela Companhia 
'ale ·do Rio Doce, dizendo textualmente: · 

Esclareço mais aihda que a extensão pleiteada 
pelo Companhia Vale do Rio Doce e endossada 
pelo meu Governo ater-se-ã ao limite de 150.000 
(cento e cinqUenta mil) hectares estabelecido na Re
solução n~ 47/75, cabendo, conseqUentemente, alie
nada a empresa Florestas Rio Doce S.A. apenas a 
diferença entre a área epigrafada e a que tiver efeti
V'.tmente sido alienada à Empreeendimentos Flores
tais S.A.- FLONIBRA, até a data de sua extinção 
mediante incorporação à própria Companhia Vale 
do Rio Doce ou outra empresa sua controlada. 

Ante o exposto, e como o Governador do Estado da 
:ahia convalída a pretensão da Vale do Rio Doce, opi
,;;mos pelo atendimento da pretensão, na foi'Ina do se
_uintc. 

DIÁRIO DO CONGRESSONACIONAL (Seção II) 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 118, DE 1985 

AUtOiiziú) GOveiDo-aOEStãdO-dii Bllhia a tiãnsfe-
rir à Companhia Vale do Rio Doce ou à sua empresa 
cõntrOlada FloiestaS-RlO DoCe S.A. o dii-eifo a aquiw 
sição da diferença entre a área efetivamente alienada 
JlEõlpreendlnieDTos Florestais S~A: _::._ FLONJBRA e 
o total da área cuja alienaçao é autoriZada pela Reso----
loção n9 47, de 1975, do Senado Federal. 

O Senado Federal_ resolve: 

Artigo único. E o Governo do Estado da B_ahia au
torizado a transferir à COmpanhia Vale do Rio Doce ou 
à suu empresa cOntrolada Florestais Rio DoceS.A. odí
reito à aquiStÇão da diferença entre a área efetivamente 
alienada a Empreendimentos Florestais S.A. - FLO
NIBRA, e o total_da área_cuja alienação é autorizad,l 
pela Resõluçâó n~? 41, de 1975, dO senado Federal. 

Sala das C0n1issões,.21 de agosto de 1985.- Gabriel 
Her~es .. L P.r.~sid~_!lt~.~'n. ~~e~~_l_~!o .~.<!1:1.!al!>: _Magalhães, 
Rela lar_""'""" Alcides Saldanha- Henrique Santillo- Jor~ 
ge Kalwne- Álvaro Dias ~ltevir Leal- Aderbal Ju
rema. 

- - ~-~--:__J'ARE_CERES 

N's 851 e 852, de 1985 

Sobre_ o Projeto de ReSolução n9 118/85, apresenw 
. tad_g_ pela Comissão de Legislação Social, "sobre o 

Ofíc_io "S", n~? 2, de 1984 (n~? 4J.:GG, de 2Zw~, na 
origem), do Senhor GOvel-nftdor do EStado da Bahia, 
solicitando_ autori:zllçàO do Senado, a fim de que aque
le Es~ado possa alienar uma área de terras de sua pro
priedade à Coinpanhia Vale do Rio Doce S.A. ". 

PARECER N' 851, DE 1985 

Da Comissão dC- CoÍistituiçio e Justiça 

Relator: Senador Martins Filho 
Pelo Ofício n~? 43/84-GG,_o _Senhor Governador da 

Bahia encuminhou ao Presidente do Senado Federal, a 
22 de ICvereiro de 1984, na forma do art. 17 I, parágrafo 
único da Constituição e do art. 407 do Regimento Inter
no do Senado, pleito da Companhia Vale do Rio Doce, 
no .sentido de obter__extensão à requerente, ou à sua em
presa controlad<l F_LO~ES'!A§._ ~10 DOCE S_/A, dos 
efeitos aú R.es:õlUção n~?-47, qUe ·auforiz.ou o EstadO da 
Bahia a alienar à FLONIBRA, também controlada pela 
Compunhia Vale do Rio Doce, cento e cinqUenta mil 
hcc~i.IJ:C.'S de_=~erras deyp_h,tt.;~s. ___ _ 

A ·pretendida outorga, consubstanciada na Resolução 
n1• 47, de II de setembro de 1957, teve pareceres das Co
missões de Legislação Social, Economia, Constituição e 
Justiça e Agricultura, pelo deferimento da solicitação, 
além de manifestaçãO favorável da Procuradoria Geral 
do Estado da B<Jhia, atendido o interesse público, res
guard:.tdo pelo art. 171, parágrafo único da ConstituiçãO,
quc declara: 

"Parágmfo único. Salvo para execução de pla
nos de reforma agrária, não se farã, seni prévía au- -
torização do Senado, alienação ou concessão de ter
ras públicas com área superior a três mil hectares." 

Depois de referir-se à apresentação dos elementos in
formativos previstos nas alírle~s .. a .. a .. e" do art. 407 do· 
Rcgimeilto Interno do Senado, encaminhados no pedido 
inicial e por isso dispensando-se de reiterá-los, por 
tratar-se de mefa exterlSão, não configurando áreas de 
segurança nacional (art. 89, item IV, da Constituição), 
adverte o requerimento: 

... Esclareço mais ainc}a que a extensão pleiteada 
pela Comp:mhia Vale do Rio Doce_ e endossada 
pelo meu Governo a_ter-se-á ao limite de 150.000 
(cento e cinqUenta mil) hectares estabelecidos na 
Resolução !l~'_ 47 f75, cabendo, conseqUentemente, 
alienada á ~mpreSa Floresta do Rio Doce S/ A, ape
nas a diferença entre a área epigrafada e a que tiver 
sido <tlienada U Empreendimentos Florestais SfA, 
FLONIBRA, até a data de sua extinção, mediante a 
incorpOração à própria Comparihia Vale -do Rio 

- Do(;e ou outra empresa cuntrolada." 

Q_requerimentoestá instruído por vinte e quatro certi
dões negativas da Fundação Nacional do lndio, decla-
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ranJo a inexistência de tii6os indígenas na área (fls. 15 a 
43), escritur<l pública de çonstituição da Sociedade Anó
nima Flore . ..,tas do Rio DoceS/A (fls. 44), e respectivo 
Estatuto Social (Jls. 50), registro dos atas constitutivos 
nu Junta Comercial (fls. 64), renúncia ao direito de reso
lução de venda, apresentada pelo Instituto de Terras da 
Bahüt (lls. 66 a 73), certidão do Registro de Imóveis e Hi
poteca .... (fls. 75 e 76). cCr(ificaôoS de cadastro do INCRA 
(lls. 77) e para registro e averbação (fls. 78 a 154). 

~preciad_a ~~ matériu pela Comissão de Legisbção So
ei ui, lembrOu o Relator, nobre Senador Jutahy Maga
lhães que, "para realizar o projeto, a CVRD necessitava 
de terras públicas estaduais e p-ai'ticulãres. As gestões fo
ram bem sucedidas, tendo o Governo da Bahia solicita
do autorizuçào do Senado Federal para alienar, até o li
mite de 150.000 hectares, as terras públicas estaduais ne
ccssúrias à implantação do empreendimento situado no 
extremo sul do Estado. 

Adquiridos, pelu FLONIBRA, inicialmente. 46.500 
hectares, no segundo semestre de 1983 obteve mais 
47.000 ht."Ctares do Estado e 54.000 de particulares, reflo
restando cerca de 38.000 hectares. 

Ocorrend_o, posterior_mc;_ryte, a incorporação da FLO
NIBRA à CENIBRA, tÕrriou-senecessáriaa transferên
cia dos <ltivos, com parecer favorável da Procuradoria 
Geral do Estado, atendendo-se à exigência do art. 108, § 
2<.>, da Con~~tituição da Bahia. 

Assinala esse parecer que o pleito atende às exjgências 
do ;.trt. 407 do Regimento Interno do Senado, consistin
do cm: 

a) planta e descrição das terras objeto da transaçào, 
esclarecido o destino pretendido para as mesmas; 

b) nome e nacionalidade da pessoa física ou jurídica 
comprudora, capacidade de exploração e idoneidade 
prolissiOnal; 

c) planta e descriç-Jo de outras terras de propriedade 
do ~tdquirente, especílicada a área utilizada; 

d) purccer do órgão estadual competente, sobre as 
condições agrológicas, ecológicas e climátícas das áreas, 
bem como de sua disposição em fa-ce dos transportes nos 
centros consumidores: 

e) esclarecimentos sobre a existência, na área, de silví
colas ou posseiros com mais de dez anos de ininterrupta 
ocupaç:io. 

Assinale-se que, além da documentação citada por 
estú Comissào;íilduídas as diversas certidões e respecti~ 
v:t paginação no processo, os demais acompanharam a 
proposição anterior, de que a presente se constitui em 
simples ampliação de úrea. 

Prdiminarmente, o pedido atende aos pressupostos 
constitucionais e regimentais em que se fundamenta, 
obedecendo ~1s exigências da legislação estadual, corive
nientemcntc informado pela documentação necessâria. 

No mérito, constitui-se em medida necessária para a 
tomo:tda de medidas in<tdiáveis no processo de refloresta
mento do Estado da Bahia, por empresas públicus capa
citadas, sob a orientaç<.lo da Companhia Vale do Rio 
Dor.:e, que apresenta consolidada experiência no setor. 

Di~mte do exposto, constitucional, jurídico, fiel à téc
nica legislativa e consoante os interesses do nosso desen
volvimento florestal, opinamos pela aprovação do Proje
to de Resolução da ComissãCJ de Legislação Social, que 
atende:) justa proposta do Governo do Estado da Bahia. 

Sahi- das Comissões, em 9 de outubro de 1985. -José 
lgnácio Ferreira, Presidente- Martins Filho, Relator
Luiz Cavalcante- Octávio Cardoso- Nelson Carneiro 
- Fábio l.J.Jcena - Nivaldo Machado -.José Uns. 

PARECER N9 852, DE 1985 

Da CoõliSSi.O de Agricultura 

Relator: Senador Roberto Wypyc::b 
Considerado constitucional, jurídico e fiel à técnica le

gislativa, além do "Consoante com os interesses do nosso 
dc.o;cnvolvimento florestal", pela douta Comissão de 
Constituição e Justiça, vem ao exame deste Órgão Técni
co o Projeto de Resolução apresentado pela Comissão de 
Lcgislaç:io Social, depois de examinar minuciosamente a 
solídtuçãó Coi1tTcla no-OfíciO "S" ri'? 02, de 1984, encami
nh;.u.fo a esta Cúsa do Congresso pelo Governador do Es
ta li o da Bahia. 
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Em sintese, o pedido patrocinado pelo Chefe do Exe-
cutivo baiano é o seguinte: ~ 

-A Resolução n9 47, de 1975, do Senado Fede
ral, autorizou o Estado da Sabia alienar à Empreen
dimen-tos Florestais S.A. - FLONIBRA, empresa 
controlada pela Conpanhia Vale do Rio Doce S,A., 
cento e cinqUenta mil hectares (150.000 ha.) de ter
ras devolutas. 

É que o Va.le do Rio Doce d~cidira pela div~r_sifi
caç.:io de suas atividad;s, baSJcamente a!ra~es. ~a 
implantação de empreendimentos florestaiS, obJeU
vando a produção _de celulose. 

Para tanto, promovera uma associação com a 
empresa japonesa denominada Japan Brazil Paper 
and Pulp Resources Development Co. Ltda., que 
tem larga experíêncía no setor. 

Da associação, surgiu a FLONIBRA que, para 
realizar o projeto passou a necessitar de terras 
públicas estaduais e particulares, na ârea Sul da 
Bahia, - -

Em face disso, os entendimentos da Vale do Rio. 
Doce com o Governo da Bahia resultou no encamiR 
nhamento de pedido aÕ ·se.nado_ Federal, em obe
diência a _dispositivo constitucionaL 

A Comi,ssão de Legislação Soci:al d-~sta Casa, 
após exame da matéria, informa,_ no parecer que ter
minou pela apresentação do prOJeto em estudo, qu.e 
·--a FLONlBRA adquiriu, inicialmente, terras púbhR 
cus estaduais no total de 46 . .500 ha., os quaisj~ se 
encontram devidamente legitimados. No. segun<~;o 
semestre de 1283, promoveu a aquisição de mais 
47.000 ha. de terras do Estado, além de haver com
prado 54.000 hectares de terras particulares". 

Informa, ainda, a Comissão de Legislação Social 
que a FLONIBRA reflorestou cerca ~-e 38.500 hec
tares. 

Em virtude da elevação dos C4$t9S de; produção, 
a FLONIBRA foi incorporada pela Celulose Nipo
Brasileira S.A. - CENIBRA, outra controlada da 
Vale do Rio Doce e, por isso mesmo, tornou-se con~ 
veniente a tl::ansTerência dos ~tivos.da FLONIIJRA _ 
pura a nova empresa Florestas Rio Doce S.A._, tamR 
bem controlada da Vale. 

Todas as exigências consti~ucionais e regimentais fo_
ram preenchidas, durante a tramitaçã? do proc:sso pela 
Comissão de Legislação Social. As extgênctas fettas t:elo 
eminente Relator da CLS, Senador Jutahy Magal~a~. 
formn atendidas. Tanto que a Comissão de Constituiçao 
e Jusliça consignou _o seguinte: 

"O requerimento está instruído por vinte e C(ua
tro certidões negativas da Fundação Nacional do 
ln di o declarando a inexistência de tribos indígenas 
na âr~ (fls IS a 43), escritur~ pública de const_i
tuiçào da Sociedade Anônima Florestas ~~- Rto 
Doce S.A. (lls. 44), e respectivo Estatuto Soctal (fls. 
50), registro dos a tos constitutivos na Junta Comer
cial (fls. 64), renúncia ao direito de resolução de 
venda, apresentada pelo Instituto de Terrãs d_a 
Bahia (fls. 66 a 73), certidão do Registro de lmóv~ts 
e Hipotecas (fls 75 e 76), certificados de cadastro dÇ) 
INCRA (fls. 77) e para registro e averbação (~s. 78 
a 154)." -- . 

Do ponto de vista desta Comissã~, o Projeto merece 
atendimento. A transferêncía de terras devolutas doEs
tado da Bahia ~empresa control~~a_pela_Companhia 
Vale: do Rio Doce S.A. já enconl.i=á ãutorizada pelaRe
solução n\'1 47/75 do Senado Ff;deral. Houv.e_ aql!isi,ções 
reaJizadu_s; outras existem em andamentp. Há, sob~~t_u
do, um projeto de reflorestamento a sér cumprido, com 
objctivos industríais e comerciais .. 

Opinamos, portanto, pela aprovação do presente Pro
jeto de Resolução. 

Sala das Comissões, em 10 de outubro de 1985, -.De~ 
nedito Ferreira, Presidente- Roberto Wypych,)~.elator 
- Mauro Borges - Nivaldo Machado. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SeÇão II) 

PARECERES 
N•s 853 e 854, de 1985 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 30, de 1983 
(n\'1 S.563MB, de 1981, na Çasa de orige~), que ualte
ra a redaÇão do art. 446, dã ConsOlidação das Leis do 
Trabttlho, aprovada pelo Decreto--lei n\'1 5.452., de 19 
de maio de 1943". 

PARECER N9 853, de 1985 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Moacyr Duarte 

A Proposição em tela objetiva modificar dispositivo 
da CLT (art. 446 e seu parágrafo único), relacionado à 
capacidade da mulhe_r ca~_ada e do menor entre 18 e21 
anos para pactuarem contrato de trabalho. 
Pr~t~d~ <l,_jniciativa eXcluir a presunção de outorga 

usória ( caput do art. 446) para o trabalho do cônjuge
mul~er e retirai- do marido a faculdade de pleitear ares
ciSã.O_ dO c_Oõifã:tõ de trabalho por ela firm'!.do (parágrafo 
úni-co· do mesmo artigo), sob o preSsuposto de que menM 
clonadas prescrições se acham derrogadas desde o ad~ 
vento da Lei n\'1 4·.121, de_27-8-64, que veio alterar, no re
gime da Lei Civil, a situação jurídica da mulher casada. 

2. Observe-se, prelimimlrmente, que, tendo sido 
aprovada na Câmara dos Deputados, a Proposição lá re~ 
cebeu Parecer pela constitucionalidade e juridicidade de 
sua Comissão Técnica, com integral apoio do Plenário. 
Em conseqUência, descabe novo pronunciamento desta 
Comissão quanto aos mesmos a~pectos, ~ teor do artigo 
IOO;inciso III, alínea. "b", item 1, do nosso Regimento. 

3. No relativo ao mérito, pOrém, lícita sua ma~ifesR 
tação, ex vi, do art. 100, inciso I, item 6, tratandoRse, 
como se percebe, de matéria trabalhista, embora com ra
mificações do Direito _ _CiVil~ 

A plena capacidade laboral da mulher casada, inobs~ 
tante configure institutO afeto _ã.o cámpo do DireitO ~do 
Trabalho, e;~~;surge êin no:ssa ordem jurídica pari passu 
conl sua enlancipação civil, por vfa de hermenêutica e 
construção jurisprudencial. 

Assim, a providência que· o Projeto colima vetn ao.en
co,ntfo dessa conquista de nossa civilização, para norma
Lizar no téxto legal aqúilo que a consciência jurídíCa jã 
havia sancionado sob o pálio da igualdade de direitos e 
oportunidades entre o homem e a mulher. 

4. Nessas condições e consentâneo com nosso está
gio de desenvolvimento sócio-cultural e os postulados 
que informam o Direito 'Positivo brasileiro, 
posicionamoRnos favoravelmente à aprovação da ma
téria contida no Projeto em epígrafe. 

Sala das Comissões, em 21 de agosto de 1985. -José 
lgnácio Ferreira, Presidente - Moacyr Dqarte, Relator 
_.::. Nivaldo Machado- Américo de Souza- Hélio Guei~ 
ros - Octávio Cardoso - Roberto Campos - Lenoir 
Vargas - Raimundo Parente - Nelson Carneiro. 

PÀRECER 
N9 854, de 1985 

Da Comissão de Legislação Sócial 

Relator:- Senador Henrique Santillo 

Em exarrie, o Projeto indicado na epígrafe, originãrio 
da Câmara dos Deputados e de autoria da i11,1stre _Depu
tada Lúcia Viveiros, que, alterando o artigo 446 da CLT, 
-suprime a autorização presumida do .mar:ido para que a 
mulher possa trabalhar, bem assim a necessjdade de a 
mulher, em caso de oposição conjugal, recorrer ao supriR 
Inéfito dã-autOridade judiciária competente. 

Justificando a medida, salienta a Autora: 

.. Esta _nossa iniciativa bu_sca não só. eliminar 
vestígios de uma pretensa subffiissão aos caprichos 
do marido, quando se trata de executar o seu con~ 
trato de trabalho, c-omo, também, devemos conside~ 
rar derrogada tal norma celetista pela Lei n\'1 4.121, 
de 27 de agosto de 1962, que dispõe sobre a situação 
jurfdica da mulher casada. 

Restará, no referido artigo 446, a parte relativa 
ao maior de 18 e menor de 21 anos, quando, então, 
poder-se-á presumir autorizado o seu trabalho, sen
do facultado, no entanto, ao menor requerer à auto-
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rida-de judjci_ária _o competente suprimento quando 
ocorrer oposição do pai ou do responsável legal à 
sua permanência nos· quadros da empresa." 

A douta Comissão de Constituição e Justiça, em pare
cer da lavra do ilustre Senador Moacyr Duarte, emitiu 
manifestação favorável à aprovação da matéria. 

De nossa parte, igualmente, nada temos a opor à Pro
posição ora sob análise. 

O artigo 446 da CL T, cuja alteração é proposta, data, 
na verdade, de uma época (1943) em que a mulher casaw 
da, nos tetmos do Código Civil, era detentora de capaci
dade apenas relativa, necessitando, pois, da outorga ma~ 
rital para a prática de atas válidos na órbita civil_. 

A mencionada restrição, porém, foi extinta a partir de 
1962, com :a edição do chamadQ .. Estatuto da Mulher 
Casada" (Lei n" 4.121, de 26 de agosto daquele ano). 

Com int_eira razão, pois, a Autora, ao procurar desa~. 
pear do Texto Consolidado o preceito que, em dessinto
nia com a evolução da situação jurídica da mulher, ainda 
lhe restringe a capacidade, ao permitir a oposição do ma~ 
rido ao exercício de atividade laborativa fora do lar con-
jugal. _ 

O presente Projeto, assim, apenas conforma a CLTà 
realidade social do momento presente, razão por que nos 
manifestamos, tamb~m, por sua aprovação. 

Sala das Comissões, em 10 de outubro d.e 1985.
Gabriel Hermes, Presidente em exercício - Henrique 
Santillo, Relator - Altides Saldanha- Nivaldo Macha
do - Albano Franco (sem voto) - Alcides Paio. 

-- - - -

O SR. PJlESIQENT~ (José Fragelli)- O Expediente 
lido vã:i à publicação. 

Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. J9-
Secretário. 

E lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 309, de 1985 

Autoriza o Poder Executivo a criar a FundaçàD 
Nacional do Bem-Estar do Idoso- FUNABEI, e dá 
outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
CAPITULO I 

Da Instituição, Regime e Objetivos da Fundação Nacional 
do BemREstar do Idoso - FUNABEI 

Arl. I\" Fica o Poder EXecutivo autorizado a insti
tuir, dentro de L20 (cento e vinte) dias, a Fundação Na
cional_do Bcm-Estar do Idoso, que se regerá por estatu
tos aprovados por decreto do Presidente da RepúblicaL_ 

Art. 2? A Fundação Nacional do Bem-Estar do ido
so ticarú integrada ao SJNPAS- Sistema Nacional de 
Previdência e Assistência Social, sob a oríentação, coor
denação e controle do Ministério da Previdência e Assis· 
lência Social - MPAS. . 

Art. j? A-Fundação Nacional do BemREstar dO ldÕ~ 
s.o adquirirá personalidade jurídica a partir da inscriçãõ, 
no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, do seu ato c_ons· 
titutivo, com _o qual serão apresentados os estatutos e o 
decreto que os aprovar. 

Parúgrafo único. A. União far-se-á representar, no 
ato da instituição, pelo Ministro da Previdência e AssiS
tênchl Social. 

Art. 4~ A Fundação Nacional do Bem-Estar do Ido
so gozará de-autonomia administrativa e fimmceira, terã 
sede e foro no Distrito Federal e jurisdição em todo o 
Território- Nacional. 

Ar!. 5<:> Constituem objetivos da Fundação Nacional 
do Bem-Estar do Idoso <1 formulação e a implantação da 
polític-a nacional de assistência ao idoso, assim como a 
coordenação das atividades das entidades públicas ou 
privadas que se dediquem ao amparo à velhice. 

Art. 6~ Fixam-s-e cõmo diretrizes para a política na
clonai de <.tssistência a cargo da Fundação Nacional do 
Bcm-Estür do Idoso: 
I- assegurar prioridade aos programas que visem à 

manutenção do idoso no seio da família, como desenvol· 
vimcnto de política dirigidas ao atendimento domiciliar; 
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I I- estabelecer programas destina.dos ao aprovc:ita
mcnlo do Idoso como mão-de-obra produtiva; 

III- incentivar a criação de serviços que atendam o 
idoso não abrigado, com vistas à ultilização de sua -dis
ponibilidade de tempo; 

IV- estimular a ultilização ou a implantação de Uni
dades Médico-Sociais em entidades que abriguem o ido
so; 

V - mobilizar novas fontes de recursos para as enti
dades prestadoras de amparo à velhice. 

Art. 79 Competirú à Fundação Nacional do Bem
Estar do Idoso: 
I- prestar serviços de assistêncfa médico-hospitalar, 

social e habitacional ao idoso, assegurando-lhe, neste_ úl
timo caso, o indispensável abrigo,_ quando carente; 

II -criar Centros Sociais onde o idoso não abrigado 
seja atendido através de programas voltados para a sua 
promoção social; 
III- proceder ao levantamento nacional do probJe. 

ma do idoso; 
IV- promover a articulação das atividades das enti· 

dudcs para o amparo voltadas para o amparo à velhice; 
V- propiciar a formação, o treihiimento e o aper· 

fciçoamenlo do pessoal técnico e auXiliar necessário; 
VI -fiscalizar o cumprimento dos contratoS e convê

nios que celebrur; 
VII- mobilizar a opinião -pública--no-SetlfícloCain-=

dispensável participação de toda a comunidade na so· 
lu~;ào do problema do idoso; 

VIII --fiscalizar o cumprimento-da política "riãcional 
de assistência ao idoso, fixada Por -seu Conselho Nacio
nal; 

IX- propiciar assisfêh-cla técriica a Estados, Municí· 
pios e entidades públicas ou ptivadas, quando solicitada; 
X- efetuar o pagamento da Renda Mensal Vitalícia, 

nos termos e condições estipuladas na Lei n<? 6.179, de 11 
de d~zembro de 1974. 

CAPITULO II 
Dos Órgãos da Fundação Nacional 

do Bem-Estar do Idoso 

Art. 8<? Serão Ófgàos- d.il. Fundação Nacional do 
Hem·Estur do Idoso: 

1- o Conselho Nacional (C.N.); 
11- o Conselho Fiscal (C.F.); 

III- A Diretoria: __ 
IV- <IS Diretorias Regionais (O. R..). 
Art. 9~> O Conselho Nacional, compor·se-á de:_ 

I- quutro representantes do Poder Executivo, desig· 
i<.idos pelo Presidente da Repúblicu, me-diante indicação 
:lo~ Ministro da Previdência e Assistêni:iá SOCial; Sai1de, 
I rabulho e Educação~ 
II- um representante de cada um adas seguintes enti

-::_,des: 

a) Legião Brasileira de Assistência (LBA); 
b) Confederação Nacional da Indústria (CND; 
c) Confederação- Nacional do COmércio (CNC); 
d) Confeder<Jçào Nacional da Agricultura (CNA); 
e) Conselho Federal dos Assistentes Sociais (CFAS), 
§ J<? O representante indicado pelo Ministro da Pre· 

·id~ncia c Assistência Social serâ o Presidente do Conse
ho Nucional e, nessa qualidade, exercerá a Presidência 
l:J Fundação Nacional do Bem·Estar do Idoso, com pú· 
iercs para representá-la em juízo e fora delC, ativa e pas· 
ivamente. 

§ 2~> Ao Conselho Nacional caberá elaborar, no pra. 
o de 30 (trinta) dias da sua instalação, os Estatutos da 
und;.~çào Nacional do Bem·Estar do idoso, 

nc.1minhando·os à aprovação do PresidentC da Re· 
·Úblic.a. 

Art. 10. O Conselho FiScal serif-CoffipoSio de: 

I - um representante do Ministério da PieVídência e 
.ssistência Social; 
11- um representante do Ministério da Fazenda; 
III- um contador designado pelo Conselho Nacio· 

a!. 
Art. 11. A Diretoria, designada pelo Conselho Na· 

;on<~l, compor·se-á de um DiretOr-Geral e quatro Dire
)res, que trabalharão em regime de tempo integral e te
'•J funções definid<~s nos Estatutos. 

DIÁRIO-DO "CbN<:il1.ESSONACIONAL (Seção II) 

Parúgrufo único. Os membros dos Conselhos não 
poderlio integwr a Diretoria, 

Art. 12. -As Diretorias Regionais, _abrangendo um 
QU mais Estados ou Territórios, serão os órgãos de im~ 
ph!ntaçüo da política nacional de assistência ao idoso. 

Art. 13. Os Estatutos fixarão a competência e a for
mu de funcionamento dos órgãos mencionados neste 
Cupítul?, 

CA PI TU LO III 

Do Patrimônio da Fundação Nacional 

do Bem-Estar do Idoso 

Arl. 14, Integrarão o patrimônio da Fundação Na
Ci9mtLd_o __ Bem_-Estar do Idoso: 

I -a parcela de receita especificada no artigo 8" da 
Lei n~' 6.179, de ll de dezembro de 1974; 

11 -dotações orçamentárias e subvenções da Uniãô, 
d_o,'i Estados e dos Municípios; 

111-:.doações.ou legados feitos por pessoas fisicas ou 
jurídicus de Direito Público ou Privado; 

_IV-_re_nd~s_ ___ ~y_en~uais, _i_!l_du~ive as resultantes da 
prcstaâo -de ServiÇOs: -

Parágrafo único. O P_oder Executivo fará consignar, 
a!"lua~m~nte, no Orçamen~o d~ União, dotação destinada 
ao c_u_Ste-io das atividades da Fundação Nacional do 
Bcm-Estar do· Idoso, 

Art. 15. Sobre os bens, rendas e ser~iços da Fun· 
dU:çã_õ- NaciOnal do Bem-Estar do Idoso não incidirão 
q_ua!squer trib_utos ou con_tribuições, sej<!-m fiderais 1 esta· 
dLJ.:aiS otfm_unicfpaiS (Cf,- art. 19, III, c). 

CAPITULO IV 

Disposições Gerais 

Arl. 16. As entidades que rece-berem dotações, sub· 
vcnções ou auxílio oriundos dos cofres públicos, para a 
prcstução de assistênciã -do idoso, serão obrigadas a pia· 
nejar suas atividades segundo as diretrizes traçadas pelo 
Con.~elho Nucional e a submeter-!he, anualmente, seus 
planos de trabalho e o relatófio circunstanciado dos ser
viços executados. 

Purúgrafo único. O inadimplemento dessa obrigação 
importar{! n<~ iiútbí!Huçào da entidade, por I (um) ano, 
para o recebimento de qualquer dotação, subvenção ou 
n-ux.ílio dos._ poderes públicos. 

Art. 17. Os servidores da Fundação Nacional do 
Bcni=Es-trlr do Idoso, inclusive os membros da Diretoria, 
serão contratados na conformidade das leis trabalhistas 
-vigentes:-

Po.mígrafo único. As despesas com pessoal não pode· 
rão ultrupassar 20% (vinte po"r cento) do total da receita 
orçam~nlri;.~ da Fundação Nacional do Bem·Estar do 
Idoso. 

Art. 18. A Fu~d~Çã~ Nacional do Bem-Estar do 
Idoso, por sua Diretoria, na sede, ou suas Diretorias Re
gionUls, poderá, ·mediante prévia autorização do Conse
lho Nacional, firm<.~r acordos ou corivêriios Com Estados, 
Territórios e MUnicípios, U:fravés doS respectivos gover
nos, ou com eiitidades-públicaS-Oii--Privadas, nacío-ri.iiis 
ou estrangeiras. 

Art. 19. Os membros dos Conselhos exercerão o 
cargo por três anos, podendo ser reconduzidos uma úni~ 
c~L ·vez, 

Art. 29- Em caso_ de diªsolução, os bens da Fun· 
dação Nacional do Beffi-.E:Star do Idoso reverterão ao 
Patrimônio da União. _ 

Aft. 21. Esta Lei entra em vigor nã data de sua 
publicaçUo. 

Art. 22. Revogam-se as disposições em contrário, 
especialmente a Lei n<? 6.179, de 11 dedezembrode 1974. 

-J u.!!tjficaç_i!º 

Em gerar, fular do idoso, em nosso País, é fa!ar de 
ab:mdon_o e de marginalização sQQal. 

Com efeito, á conformação que a nossa sõCiedade vem 
assumindo no crescente processo de industrialização e de 
urbanização tem provocado significativa ruptura no 
equilíbrio _de_ numerosas situações, como se dá, por 
exemplo, com o idoso, que, -~~pe[ido do conting~nte da 
força de tra.baTho ou mesnlO tricaPaz de nele ingressar, já 
nrlQ __ encçll)Jf_a_ n~·_estru~;ura.-f.a_illllh~r () carinho e a pro-
teÇão de que neCessita. -
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J;: comum vermos frimílias, por razões d_e_ ordem eco
nómica e, muita vez, até egoísticas, relegarem os seus ve
lhos ao mais confrange~or ab~ndono, internando-os em 
asilos ·ou abrigos~ onde os esquecem entregues à caridade 
cristã de _uns poucos. 

Casos há, por _outro ladO - que, infelizmente, são 
mai9riu -, de idOsQ.~tjogadoS à sarjeta, sem teto e des
providos de condições mínimas de subsistência, obriga
dos até a esmolar o pão de cada dia. 

Este, sem dúvida, é um negro quadro, que põe a nu 
mais uma das muitas chagas sociais do nosso País - a 
velhice abundonada. 

Surpreendentemente, porém, segundo pesquisa por 
nós empreendida, inexiste, no Brasil, um Orgão governa· 
mental especificamente voltado para a solução do 
problema do idoso. 

Há, não podemos deixar de mencionar, um outro pro-
grama, como o PAI -o Programa de Assistência ao 
Idoso, do Ministério da Previdência e Assistência Social. 
SUo, todavia, iniciativas insuficienteS, insusceptíveis de 
dar o merecido equacionamento ao problema. 

Por isso, nos animamos a apresentar o Projeto que ora 
submetemos à alta apreciaçãO dos nobres Pares, no qual 
preconizamos a criação· da Fundação Nacional do Bem
Estar do Idoso. 

A referida Fundação, vinculada ao Ministério da Pre· 
vidência -e Ass-istência Social, tei-8. cOmo objetivos,-nos 
termos do Projeto, ••a formulação e a implantação da 
política nacional de assistênci"a a-o idoso", que adotará 
como principaís direhizes,-Vísán"do à"- riú:Uior integração 
social do idoso: 

a) assegurar prioridade aos programas que tenham 
por fim a manutenção do idoso no seio da família; 

b) promover a criação de programas destinados ao 
aproveitamento do idoso como r:ttão-de-obra produtiva; 
e 

c) incentivar a implantação de serviços que atendam o 
idoso não abrigado, com vistas à utilização de seu tempo 
disponível. 

Além disso, para evitar dispersão de esforços, a Fun
dação coordenurá, também, as atividades das entidades 
públicas ou privadas que se dediquem ao amparo à velhi-
ce. _ 

E -como lhe serãO iniri.Sfe"ridos os recursos destacados 
pelo art. 89 da Lei n~> 6.1 79, de 11 de dezembro de 1974, 
caber-lhe-á, ainda, o pagamento da Renda Mensal Vi
talícia instituída pe_la mesma lei,_çujª revogação, por is· 
so, :.~o tina! propugnamos (v. arts. 79 e 22 da Proposição). 

A iniciativa, temos certeza, receberá o irrestrito apoio 
dos ilustres_ membros do Congresso Nacional, -pois, ao 
lado do seu extruordinário sentido humano, já de si sufi_
ciente para evidenciar sua oportunldade, concorrerá, de 
.forma acentwda, para atenuar a car_ência .9os que dela se 
beneficiarão, atuando, assim, como irrecusável fator de 
justiça social. 

Sala das Sessõ_es, em 14 de outubro de 1985.- Herá~ 
dito ~ollembe-:g. - -

LEGISLAÇÃO ÓTADA 

LEI N• 6.179- DE II DE DEZEMBRO DE 1974 

IrÍstftuj a,mparo previdenciário para maJores 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 

sandono a seguinte Lei: 
Art. I~> Os maiores de 70 (setenta) anos de idade e os 

invúlidos, definitivamente incap8.Cit<idos P3ra 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 artigo 
29, nüo sejam m<~ntidos por pessoa de quem dependam 
obrigatoriamente e n_@ tenham outro meio de prover ao 
próprio sustento, passam a ser amparados pela Previdên· 
cia Sõciúl, urbana ou run_tl, ~~nforme o. caso, desde que: 
I- tenham sido filiados ao regime do INPS, em qual

quer êpoca, no mínimo por 12 (doze) meses, consecutj. 
vos ou não, vindo à perder a q-ualfdade de segurado; ou 

!L..,.,.. tenham exersi_d o ___ atividª-de remunerada atual-
mentc incluída no regime do INPS ou do FUNRURAL, 
mesm_o sem filiu_ção à Previdência Social, no mínimo por 
5 (cinco) anos, consecutivos ou não; ou ainda 
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III- tenham ingressado no regime do INPS após 
compl<:tar 60 (sessenta} anos de idade sem direito aos be-
nefícios r_cgulamentares. _ 

Art. 21' As pessoas que se enquadrem em qualquer 
das situações ,previstaS nos itens I a III, do artigo J9, te-
rão direito a: -
I- Renda mensal vitalícia, a cargo do lN PS ou do 

FUNRURAL, conforme o caso, devida a partir da data 
de apresentação do requerimento e igual à metade do 
maior salário mínimo vigente n·o Pals, arredondada para 
a unidade de cruzeiro imediatamente superior, não pO
dendo ultrapassar 60% (sessenta pór cento) do valor do 
salário mfnimo do local do pagamento. -
II~ Assistência médica nos mesmos moldes da pres~ 

tada aos demais beneficiários da Previdência-so-Cial, ur
bana ou rural, conforme o caso. 

§ 111 A renda mensal de que trata este artigo não po
derá ser acumulada com qualquer tipo de beneficio con
cedido pela Previdência Social, urbana ou rural, ou por 
outro regime, salvo, na hipótese do item III, do artigo 111, 
o pecútio de que trãta o§ 39, do artigo 51', da Lei n9 3.807 
(*), de 26 de agosto de t 960, na redação dada pelo artigo 
}9, da Lei n9 5.890 (*),de 8 de junho de 1973. 

§ 29 Será facultada a opção, se fOr o caso, pelo be
neficio da Previdência Social, urbana 9u ru_ral, ou d~ ou
tro regime, a que venha a fazer jus -o titular da ferida 
mensal. 

Art. 39 A prova de idade será feíta- nled~at:tte _certi
dão ~o_r_egistro civil ou por_outr9 meio de prova admiti
do em direito, inclusive assento religioso ou carteira pro
fissional emitida há mais de 10 (d.!;Z) anos. 

Art. 4"' A verificação da invalíQez será feita em ex.a
me médico-pericial a cargo da Previdência Social, urba
na ou rural. 

Art. 59 A prova da i natividade e de inexistência· de 
renda ou de mei-os de subsistência poderá ser feita me
diante atestado de autoridade admin_istratiVa ou judi
ciária local, identificada e qualificada, que conheça pes
soalmente há mais de 5 (cinco) anos o pretendente à ren
da mensal ora instituida. 

Art, 6~> A prova de filiação à Previdência Social ou 
da inclusão em seu âmbito, assim como a do tempo de 
atividade remunerada, será feif:i por meiO de _Ciüteira 
Profissional ou de Trabalho e Previdénc_i{l Social o~ por 
qua(quer outro elemento de convicção, inclusive decla
raçUo firffiada 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·pagameilto da renda mensal obedeçerá às 
mesmas normas e condições vigentes no INPS e no 
FUNRURAL. 

§ i'? O valor da renda mensal em manut(?nção acom
p;mhará automaticamente as alterações do-salário míni
mo, respeitada sempre a base estabelecida no item ~.do 
artigo 29. 

§ 211 A renda mensal não estará sujeita ao descOnto 
de qualquer contribuição, nem gerará direito ao abono 
anual ou a qualquer outra prestação assegurada pela 
Previdência Social, urbana ou rural. 

Art. 8~ O custeio do amparo estabelecido nesta Lei 
será atendido, sem aumentb de contribuições, pelo desta
que de uma parcela da receita do INPS e do FUNRU
RAL, correspondente a 0,4% (quatro dêcimõs porcento) 
da folha de salários de contribuição, onerando em partes 
iguais cuda uma dessas entidades. 

Art. 9~ Esta Lei entrará em vigor na -data de sUa 
publicação, revogadas as disposições em contráriO. 

ERNESTO GEISEL - Presidente da República. 
L. G. do Nascimento e Silva. 

( Ãs Comissões de Constituiçdo e Justiça, de Legis
lação Social, de Seniço Público CMI e de Findhças.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O projeto que 
acaba de ser lido será publicado e remetido às comissões 
competentes, 

Sobre a mesa, comunicação cuja leitura serã feita pelo 
Sr. 19-Secretãrio. 

DIÁRIO DO-CONGRESSONACIONAL (Seção II) 

E lida a seguinte 

-of: n9 70(85 Brasília, 10 de outubro de 1985 
Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos fins, 

que esta Liderança decidiu substituir os Senhores Sena
dores Raymundo Parente, Titular, e Helvídio Nunes, Su
plente, -na Comissão Mista do Orçaffiento, pelos Senho
res Senadores Alexandre Costa e Luiz Viana, respectiva
mente, para a reuniãO a ser realizada no próximo dia 17 
do corrente mês. 

Aproveito a oportunidade para renovar meus protes
tos de estima e consldefãção.- Mutilo Badaró, Líder do 
PDS. 

-__::__o SR. PRE§IDENTE (Josê F_!agelli) -=---S~rão fc;.!tas 
as- substituições solicitadas. (Pausa.) 

A Presidência comunica que, nos termos do art. 278 
do Regimento Interno, por ter recebido pareceres con
trários, quanto ao mêiito, das comissões a que foi distri
buído, determinou o arquivamento do Projeto de Lei do 

. Senado n9 102, de I 984, de autoria do Senador Carlos 
Chiarelli, que dispõe sobre o abatimento, pela pessoa 

- Jisica. de importâncias pagas a empregado domêstico; de 
acordo com a legislação do Imposto de Renda. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência 
recebeu, do Governador do Estado da Paraíba, o Oficio 
n9 S/39/85, (n9 ~99/85, na origerri), de 7 do corrente, so
licitando, pelas-razões que eXpõe, a alteração do art. 19 
da_ Resolu~_o n'~' 120, de S de_ dezembro de 1984~ 

Ã. matéria serâ despachada às Colnissões de FinançaS 
e de ~onstituição e Justiça, 

O SR • .J:RESIDENTE- (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao eminente Senador Jorge Kalume, como Lfder 
do PD_S. 

O SR. JORGE KALUME (PDS - AC. Prop.uncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presil;lente, Srs. Senadores: 

'Acontecimento auspicioso, relacionado com a Ama
zónia, leva-me a registrá-lo nesta oportunidade pela rele
vância que representa para a grande área e para o BrasiL 

Refiro-me à descoberta de petróleo na região amazó
nica, no Igarapé da Cuia, a 90 quilomêtros de Manaus, 

__ noticia_<;lo em Brasília pelo Correio Braziliense d_o dia _12 
deste mês, sob o título. "Des~Qberto ruais_ petróleo nã 
Amazônia", que lerei em face aos detalhes do registro 
feito. 

Eis: 

"DESCOBERTO MAIS PETROLEO NA AMAZO
NIA 

Rio - Depois de passar quase 30 anos sem obter 
resultados positivos com a exploração de petróleo 
na Amazônia, a Petrobrãs, anunciou ontem a desco
berta do poço lgarapê da Cuia, lo_calizado no Mêdio 
Amazônas, a 50 quilõmetros de NOva Olinda e 90 
quilômetros de Manaus, que revelou vazão de 500 
barris diãríos de óleo e 10 mi1200 metros cúbicos de 

--gás a:ssóci:ido aó petróleo. O óleo encontrado possui 
~42graus a pi (tipo tele) e foi obtido com uma abertu

ra de 1/2 -polegada na tubulação de testes. Estima-se 
Que a estrutura do reservatório possua sete qúilõme
tros quadrados_ com uma espessura de três metros. 

Segundo o Presidente da Petrobrãs, Hélio Bel
trão, esta descoberta significl;l. "o ressurgimento das 
esperanças de se encontrar petróleo na Amazônia", 
pois "é provável" que o poço se torne comercial. 
Caso essa expectativa se confirllJ.e não serâ dificil, 
na opinião de Beltrão, transportar o óleo pelo Rio 
Madeirinha à refinada de Manaus, situada a apenas 
três quilómetros do poço lgarapé da Cuia. 

Campanha -

Em 1955, levada pelo entusiasmo do então dirC
tor de exploração da companhia, o geólogo Walter 
Link. a Petrobrâs concentrou esforços na região de 
No vã Olinda e obteve ali uma de suas primeiras des
cobertas, o que provocou um alvoroço entre políti
cos e personalidades brasileiras. A descoberta coin
cidiu com um período delicado na história da esta
tal, Quando alguns- segmentos sociaiS defendiam a" 
campanha do "petróleo é nosso" contra aqueles que 
não acreditavam na existência do óleo no País." _ 
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Quem quer que se dedique ~ estudar a Amazônia 
apaixona-se ante a sua expressividade em todos os senti~ 
dos: sua bacia hidrográfica, sua floresta, seus minérios, 
enfim, sua pQtencialidade económica que já começa a 
despontar vigorosa. E a· Amazônia, -não obstante o 
avanço da tecnologia, continua misteriosa. 

Consta no Hvro "Complexo da Amazônia'.', do saudo
so cientista Djalma da· Cunha Batista, a afirmação de 
Viana Moog, que em 1936 enunciava:_ .. A Amazônia 
como que desmoraliza o próprio princ[pio da contra
dição ... tanto pode errar afirmando como negando". 

Em seu livro ·~Amazônia", Breno Augusto dos Santos, 
emineitte geólogo da Vale do Rio Doce, cuja obra é dedi
Cada aos minérios existentes na Amazônia, teceu cometi
!_ári9S sobre petróleo que merecem atenção,_ e por isso le
rei. Ei-los: 

PETROLEO 

Apesar de serem conhecidas na Amazônia- nas 
seqüêndas paleozóicas das bacias d_o Amazonas e 
do Maranhão-Piauí, e nas formações cretãceas e ter
ciárias da Bacia do_Acre e das plataformas do Ama
pã e do Parã - rochas geradoras e armazenadoras, 
e terem sido detectadas estruturas com possibilida
des de _aprisionar o petróleo, ainda não foram des· 
cobertos, com todos os esforços da_PETROBRAS, 
campos petrolíferos passíveis de exploração econó
mica. 

Nos programas de pesquisa de petróleo na Ama
zônia jâ foram perfurados mais de 300 poços e le
vantados mais de 60 mil quilómetros de registro 
sísmicos, envolvendo um custo da ordem de 2 bi
lhões _de dólares. 

Inúmeros indícios de óleo e gâs têm sido registra
dos nos poços perfurados na Amazônia alguns sig
nificativos, mas sein atingir níveis de exploração 
económica. A primeira descoberta, 1-N0-1-AM, 
ocorrida em Nova Olinda, em 1955, apresentou a 
produção de l 18 barris de óleo por dia, mas depleti· 
va; o poço 1-N0-2-AM, perfurado nas proximida· 
des, apresentou melhor vazão mâxima- 480 barris 
de óleo e 128 metros cúbicos de gãs por dia- mas 
também foi depletivo. 

Em 1970 foram iniciados os trabalhos na foz do 
Amazonas, ocorrendo em 1976 as primeiras desco
bertas significativas.- O poço 1-APS-lOB, a 250 qui
lômetros do Amapá, revelou ocorrência de gâs. pro
duzindo em teste 7,3 11\ilhões de metros cúbicos por 
dia de vazão máxima, e dando origem ao campo de 
Pirapema, com reserva de 12.350_ milhões de metros 
cúbicos de gâs, que nos dias de hoje ai_nda não pode 
ser explorada economicamente. O poço 1-APS-21 
detectqu pel~ primeira vez, em ocorrência subco
mercial, a presença de petróleo na foz do Amazo-_ 
nas. corri a vazão de 126 mil metros cúbicos e 40 
barris de óleo p~n dia, infc;:lizmente também depleti
vo. 

No mesmo ano de 1976. nó programa de pesqui
sa da Bacia do Alto Amazonas, através do Poço 1~ 
JR--f-AM, situado a cerca de 65 quilômetros a leste 
de Carauari, foi descoberto um depósito de gãs com 
indicias de óleo, que apresentou a capacidade de 
produção de 562 mil metros cúbicos por dia, com 
reserva de 190 milhões de metros cúbicos de gás. 
Esse bom resultado motivou uma série de poços, um 
dos quais- 1-SOJ-1'-AM- teve a vazão mãxima 
de 540 mil metros cúbicos de gãs por dia, determi
nando uma reserva de 1.386 milhões de metros cúbi

-Cos de gâs. 
A descoberta mais recente ocorreu no início de 

1980, atravês do Poço 1-PAS-9, que revelou ocor· 
rência de petróleo na Plataforma do Parã, produzin
do nos testes 595 barris de petróleo e 20.030 metros 
cúbicos de gás por dia. 

Atualmente a PETROBRAS considera a FQz do 
Amazonas e a iegião do Juruã, na Bacia do Alto 
Amazonas, como as mais promissoras par~ desco
berta de petróleo e gás na Amazônia, a nível de ex.

-Pioraç-ão eêoilõriiica. Além de concentrar seus es
forços nessas âreas prioritárias, deverão ser reava
liadas as possibHidades das bacias do mêdio Ama-
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zonas, do Maranhão-Piauí e de Barreirinhas, na 
costa oriental do Maranhão. Empresas multinacio
nais, que já estão executando pesquisa ria Foz do 
Amazonas, deverão negociar contratos de risco 
para atuar tambêm na bacia do médio Amazonas. 

Entre Os estudos que estão sendo realizados pela 
equipe da PETROBRÃS, na bUsca de novas fontes 
de energia para a Amazônia, tem merecido especial 
atenção a utilização das reservas de gás já descOber
tas; que em alguns casos poderão substituir a "quei
ma de óleo ccimbustfvel ria pro_dução de calor, como 
é o caso, por exemplo, da secagem da bauxita bene
ficiada. Deve ser _salientado (j_Ue nas proximidades 
do Trombetas, onde estão os prindpaíS depósitos de 
minério de alumínio, vários poç_Os apresentaram va
zão de gâs. 

Os principais resultados obtidos pela PE
TROBRAS na Amazônia estão apresentados na Fi
gura 31. 

A Amazônia rePresenta a fonte enriquecedora do Bra
sil, E, sem favor, o_ "celeiro do mundo", como preconiza
ra o sábio HumboldLe vários de nossos amazonólogos, 
como Arthur Cezar Ferreira Reis-, AgnelO Bitericourt, 
José Guiomard dos Santos, Djalma Batista da Cunha, 
para nominar os contemporâneos, e no passado, Eucli
des da Cunha e Tavares Bastos, cognominado o. "Profeta 
da Amazônia", ante a sua luta no Parlamento em prol da 
grande áre!f, o sertanis~a Marechal Rondon_ e ·outros. 

Não direi que foi desc_oberto mais petróleo iia Amazô
nia, porque petróleo ali existe; direi, sim, achado mais 
um poço_de petróleo, para situar a riqueza desse mineral 
nobre no grande vale. Dizer que existe petróleo na Ama
zônia, para m-im, tem o sentido de redundância, mesmo 
porque, como escrevera o Embaixador Teixeira Soares, 
.. a Amazônia continua a ser um desafio Permanente à 
imaginação criadora do homem brasileiro". 

Com esse rico cOntributo a mais que a Região oferece 
ao País, cabe ao Governo dar-lhe melhores condições 
para o seu desenvolvimento. 

A Amazônia tem as suas peculiaridades próprias e 
deve receber um tratamento diferenciado das outras 
áreas brasileiras. Por isso tem qUe se desvincular do Mi
nistério do Interior, ter um comando próprio e instru
mentação adequada. 

Nesse sentido, apresentei Proposta de Delegação L~
gislativa n"' 7, de 1980, criando a Secretaria Especial para 
Assuntos da Região Amazónica- SEARA, já aprovada 
pelo Congresso Nacional desde 23 de maio e em poder 
do Senhor Presidente da República para decidir sobre a 
sua sorte. E custa-me crer que Sua Excelência não venha 
ao encontro desse anseio dos amazônidas. 

Se efetivada essa medida, consubstanciada com os 
meus Projetas n"'s 14, de 1980, que altera o percentual da 
arrecadação do IOF de4% pãra 8%; n'1 117, de 1979, que 
dá incentivo fiscal, da totalidade do Imposto de Renda, 
às pessoas físicas e jurídicas domiciliadas na Amazônia 
Legal por um período de dez anos; e a criação da Zona 
Franca em Cruzeiro do Sul, no Acre, a grande área terá a 
base necessária para o seu desenvolvimento imediato. 

Congratulo-me com a PETROBRÁS por esse seu es
forço. lembrando que na região acreana, em especial a 
Serra do Môa, no vale do Juruá, hã indicio de gás e pe
tróleo. que deve ser pesquisado mais intensamente. 

O Peru. separado do Brasil na região noroeste do Es
tado acreano, pela Serra de Contamana, vem com êxito 
explorando suas jazidas petrolíferas. 

Fica o meu ãpeJo e a certeza de que a Amazônia gene
rosa saberá corresponder a todo capital nela aplicado. 

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

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra à nobre Senadora Eunice Michiles. (Pausa.) 

S. Ex' não se encontra em plenário. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Nivaldo Macha

do. (Pausa.) 
S. Ex~ não se encontra em plenário. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Virgílio Távora, 

por .cessão do Senador Benedito Ferreira. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçiio II) 

O SR. V!RG!L/0 TÃVORA PRONUNCIA 
DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVT!>.W DO 
DRADOR. SERÃ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está esgotado 
o- tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Discussão, em turno único, da redação final (ofe
recida_ pela Comissão de Redação em seu Parecer n"' 
821, de 1985), do Projeto de Res,olução ntt 100, de 

_ _:____ 1985, que autoriza a Prefeitura MuniciPal de Joviâ
nia, Estado de Goiás, a coritratar operaÇão de crêdi
to no valor de CrS 33312.590(trinfã~ trêS-milhões, 
setecentOs e do:ie rilil, q-uinhentos e noventa- cruZei
ros), 

Em discussão, em turno único;da i-ed:ição final. (Pau
sa.) 

o-sr.-l.o-ÃI8tifo Júftiõr- Peço a palavr:ã, Sr. Presiden
te. 

O SR. PRESIDENTE (Jos.ê Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Lomanto Júnior, para discus
são da redação final. 

O SR- LOMANTO JúNIOR (PDS- BA. Para dis
cutir. Sem revisãG.,do oridor-.)- Sr. Presidente, Srs. Se
nadores: 

Aproveito a oportunidade para chamar a atenção dos 
eminentes colegas e do próprio GovernO Federal para a 
pfesente pauta da Ordem do Dia. Esta pauta, Sr. Presi
dente, sintetiza muito bem a dramática situação dos mu
nicípiOS brasileiros. Todos os itens salvo o de n"'- 7, 
referem-se a empréstinlos para as prefeituras. Desde pre
feituras, de significativa importância econômica, municf
pioS de grande potencial como Uberaba, em Minas Ge
rais, e Lajes,_em Santa Catarina, até pequeninos municí
pios como esse de Joviánia no Estado de Goiás. Todos, 
Sr. Presidente, estão pedindo autorização para contratar 
empréstimos, o que ê a revelação clara da pobreza, da in
,suficiêncía d"e reCursos; à:ã situação difícil a que chega
ram as comunidades brasileiras~ 

Esse problema"f: an_tigQ, yefdade se diga. Diria mesmo 
que ele remonta aos primórdios da criação do município 
em nosso País. Há, assim, uma espécie de má vontade. 
Dizem_ que o PaíS tem uma vocação feder"ativa, republi
cana,_mas a verdade é que o município ê a cêlula, ê a 
síntese da própria Federação. Se os Estados membros 
compõem a Federação, o município significa a célula 
que alfmenia esse õ'rgãnlsffio federativo, que mantêm 
vivo esse mesmo organismo. Portanto, por que essa 
idiossincrasia para com os municípios? Reservam-lhe pe-

_queninas parcelas, parcelas quase insignificantes no per
centual, ou melhor, no computo geral da Receita do 
País_ E esta Nação, que tem vários orçamentos, qtie não 
tem _apenas o orçamento tributário, se considerarmos os 
orçamentos das estatais, das companhias de economia 
mista, da Previdência SOcíal que são orçamentos, até 
mais significativos do que o orçamento intrínseco, o 
orçamento tributário._Mas, a part_icipação dos municí
pios ê mfním'a, o- qUe iião ·pôde éOõtinuar-, porque aos 
municípios s-e atribui a tarefa mais importante que é 
aquela de sentir e de atender imediatamente às próprias 
aspirãÇões-locais.O prefeito _é o administrador que vive 
em cantata direto com os seus administrados e com os 
seus munícipes e tem que socorrê-los em todos os seto
res. O prefeito tem que abastecer, atender e prover todos 
aqueles setores importantes e é ao prefeito que o -hOmem 
do município se dirige em primeira mão na- esperança de 
ser a~~-rid~do. Fui pr~~eito duas vezes, Sr. Presidente, de 
uma_Cidade que, dfria, de porte mêdio dentro das carac
terísticas do meu Estado, e 'pude viver as angústias e os 
sofrimentos dos municfpios. E posso dar o meu testemu
nho~_aqui, nesta Casa, de que a obra mais barata, a obra 
que menus custa ao Governo, é ã obra municipal por
que~- pratii:arilente, rião iem intet-medÍârio e é -qUase que 
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construída diretamente _e, confesso que, no meu tempo, 
não digo quejâ se fizesse um mutidio, masjâ se convoca
va a comunidade. 
Quanta~ obras foram re~Iizadas no meu Município de 

Jequié com _a participação di reta da comunidade, desper
tando essa comunidade para a solução dos problemas 
fundamentais, dos problemas que mais interessavam e 
para a solução desse~ mesmos problemas! 

O Sr. Ben-edito Ferreira- Púmite V. Ex• um aparte? 

O SR. LOMANTO JÚNIOR -Ouço V. Ex• 

O "Sr~ Benedito Ferreira- Nobre Senador Lomanto 
Júnior, V. Ex•_ coloca muito bem o problema ... 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli. Fazendo soar a 
campai~ha.)- Gostaria que não houvesse mais apartes, 
para ficarmos dentro do Regimento. 

_O Sr. BeneditQ _Ferreira - Sr. PresideittC, como me foi 
concedldo o aparte _you concluí-lo. V. Ex• colocou bem, 
Senador Lomanto Júnior, quando enfoca o problema, a 
necessidad_e: d.e __ s_e __ es.ticar o recurso público dentro dos 
municípios. Mas eu não poderia deixar passar em bran
cas nuvens sem enfatizar-aquilo que eu disse na quinta
feira aqui que, em realidade, os municíPios tiverã.m seus 
problemas multiplicados, sem dúvida alguma. Mas sele
varmos em conta a partilha pela forma de repasse dos 
fundos de participação que foram áiados a partir de 
1964, o~ municípios estão recebendo hoje, copsiderando 

já_o_s_ efe:ltos da Emenda Passos Pôrto, sem dúvida algu
ma. 20%_de toda a massa tributária nacional. E demons
trei isso exaustivamente ... 

O SR.LOMANTO JúNIOR -Se V. Ex• me trouxer 
aqui um percentual acima de 2%, eu aceito, vou aplaudir 
realmente todos os estudos matemáticos de V. Ex• 

O S;:-Benedito Ferreira- Tenho que registrar, Sena
dor Lomanto Jún-ior, com muito pesar, a ausência de V. 
Ex• aqui no plenário. Também, V. Ex• não o leu, talvez, 
não tenhª sido publicado ainda. 

O SR. LO MANTO JúNIOR- Ao contrário, estava 
no plenário, pois nfe incluo entre os que não faltam às 
se:ssões plenárias, quando V. Ex• fez um longo discurso e 
deixei para contraditá-lo oportunamente, trazendo e 
moStrando a V. Ex• estatísticas irrespondíveis quanto ao 
percentual. 

O Si. Benedito Fertefra :-Lamento, mas antecipo-lhe, 
porque as que eu trouxe são da Secretaria de Finanças 
do MinistériO da Fazenda e publicadas qo Anuário Es
tatístico do IBGE. Lamento, !!las V. Ex• _vai se fru~~rar. 

O SR. LO MANTO JúNIOR- Talvez, foi equívoco, 
nós conhecemos as manipulações que se fazem neste 
País, e talvez ela tenha sido feita para jUstificar que os -
municípios já estão participando expressivamente do 
bolo orçamentário. 

Q_Sr. Beiíedito-Ferreira- E uma aCusaÇão muito gra
ve. da qu~l cabe ao Governo se defender. Mas, asseguro 
a V. Ex•, que eu tenho acompanhado estas estatísticas, 
rio coirer dos anos-, deSde que ch6guei a esta Casa, e pude 
verificar, acompanhando pari passu, a evoluçãa dessa 
participação. Concordo com V, Ex' em que houve uma 
multiplicação de atribuições é de problemas em cima dos 
municípios, graças ao êxodo rural: as cidades incharam, 
as cidades cresceram e ~_os_ piÇJblemas se ~ultiplicaram. 
Mas. querer negar essa anlpliação na participação da re
ceita. V. Ex• tenha paciência, porque seria negarmos tu
do, bem como a confiabilídade de todas as estatísticas 
oficiaiS. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Peço a V. Ex• 
para encerrar o seu discurso, quejâ excedeu de dez minu
tos. 

O SR. LOMANTO JÚNIOR -Concluo, Sr. Presi
depte: .. Q.filtiroQ grande acrés~hno foi a chamada Emen~ 
da Passos Pôrto, que nós sabemos que se foi última, se 
foi tímida, ComO tímida é :i providênCia que está toman
do agora visando esta outra min"írreforma tributâria. 
Pelo contrárío, os muriicfpiOs sõfrem piejufzos com as 
isef!_ç_ões do_IPM concedidas_ pelos Estados e a eles foram 
reservados apenas dois inipostos inflexíveis: a Imposto 

~~ --~----~-----~----------------
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sobre Serviços e o mais aritl~sõêíaídOs linpoStos;-·que -e o 
imposto sobre a casa própria, o Imposto Predial e Terri
tórial Urbano, que é um imposto inflex.ível. Reservaram 

; à União os impostos maiOres e que têm maior flexibilida-
de e aos Estados. de certa maneira,.o ICM, que ele utiliza 
como quer. E qualquer isenção que o Estado venha a dar 
- agora mesmo nós já vimos anunciadas novas isenções 
-. será em prejuízo da indefesa comunidade municipal. 

Mas, Sti". Presidente, vou concluir fazendo um apelo 
ao Governo Federal que mande uma Mensagem ao Con
gresso Nacional, mas que seja um acrêscimó cónSiderâ
vel aos orçamentos municipais. se o Governo não quer 
fazer uma reforma tributãria .ampla, corajosa, que possa 
resolver em definitivo -a -dramática situação dos municf
pios, deixemos para quando da elaboração- da Nova 
Constituição, que aos constituintes fique a responsãbili
dade de fazer uma distribuição e, tomando por base o 
Código Tributário Nacional, fazendo uma distribuição 
justa da receita, atribuindo às três esferaS de Governo 
não só rendas, como competências, encargos, enfim, dis
ciplinando e, ao mesmo tempo, traçando os novos rumos 
para o País, fortalecendo as comunidades municipais. 

V. Ex•, Sr' Presidente, que é pessoa dO interior como 
eu, que conhece como eu o drama de suas comunidades, 
que está convencida, porque certa vez V._ Ex' mC confi
denciou que enquanto nós não fortalecermos a comuni
dade municiPal, nós não fortaleceremos o Brasil no seu 
todo. · 

O municípiO -é uma frase que parece de efeito e, às 
vezez, batida - ê a célula. E se a célula não está forte, o 
organismo não funciona bem. O Brasil só chegará ao seu 
completo desenvolvimento, só alcançará a plenitude do 
seu progresso no dia em que ele não tiver um município 
enfraquecido, débil, pobre. No dia em que os municípios 
tiverem recursos, eles ajudarão e serão, sem dúvida algu
ma, propulsores do próprio desenvolvimento nacional. 

E aquilo que o Senador Benedito Ferrt;.ira afirma, essa 
inchação, essa criação de verdadeiros cinturões de mi
sêria que são hoje as periferias das grandes cidades, teve 
como causa principal o empobrecimento, a escassez de 
recursos do poder municipal, que não pôde reter, que 
não pôde oferecer condições de trabalho, que não pôde 
oferecer um mínimo de -afração para aquela gente não 
emigrar, não sair do seu município, onde estava de qual
quer maneira vivendo, para vegetar ou para ser um pária 
na periferia das grandes metrópoles. 

E o apelo que faço a V. Ex', nobre Líder do Governoy 
Hélio GueiroS: qUe o Presidente se não puder mandar 
uma refoima: à altura, que não mande algo que venha a 
frustrar as esperan'Ças do município. A fazer uma- coisa 
que represente uma pequena modificação, que represen~ 
ta mais uma frusti'ilÇã.o para o interior do Brasil, que não 
se faça, que se espere, então, a elaboração da Con.stituin
te. 

Tenho a certeza de que o Presidenteios~ Sarney, que é 
um homem comprometido com o municipalismo, que é 
um homem que tem a sua vivência no interior do Mara
nhão, mandará uma refornfa; prOVisória qui: seja,-mas 
uma reforma que venha a repercutir na melhoria dos 
orçamentos municipais. Q-ue 'se atribua novos encargos, 
mas que se dê aos municípios aquele mfilimo, para Que 
~le possa realmente atender às mais sentidas, às mais 
imediatas, às mais legítimas aspirações da comunidade 
municipal. 

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

O Sr. Virgílio Távora - Srt Presidente, peço a pala-
vra, para discutir. -

A SRA. PRESIDENTE (Eunice Michiles)- Concedo 
a palavra. pura discutir, ao nobre Senador Virgflio Távo
ra. 

O SR. V/RG!LIO TÁVORA PRONUNCIA 
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVI/iÃO DO . 
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

A SR~. PRESIDENTE (Eunice Michiles) - Se. mais 
nenhum dos Srs. Senadores quiser fazer uso da palavra, 
vou encerrar a discussão. (Pausa.) 

Encerrada. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL: (Seção II) 

Encerrada a discussão, a redação final é considerada 
definitivamente aprovada nos termos do art. 359 do Re
gimento Interno. 

O p'rojet9:,_vaJ à 'P"?mulgação. 

Ê a seguinte a r:daç~o final aprovada: 

Redaçilo final do Projeto de Resolução n'i' 100, de 
1985. 

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 1985 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Jovlânia, Es-
tado de Goiás, a contratar operação de crédito no va
lor de CrS 33.712.590 (trinta e três milhões, setecen

- tos e doze mil, quinhentos e noventa cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 E a Prefeitura Muncipal de Joviânia, Estado 
de Goiás, nos termos do art. 29 da Resolução n"' 93, de 11 
de outubro de 1976, do Senado Federal, alltorizada a 
contratar operação de crédito no valor de CrS 33.712.590 
(trinJa e_trÇs milhões, setecentos e doze mil, quinhentos e 
noventa crpzeiro~). corr_espondente a 2.543A5 Obri
gações _Reajustáveis do Tesouro Nacional ---:- ORtN, 
conSiderad.o _o valor nominal da ORTN de Cr$ 
13.254,67, vigente em julho de 1984, junto à CaiXa Eco
nômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada 
à aquisição de caminhão para coleta de lixo no Municí
pio, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Cen
tral do Brasil no respectivo processo. 

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

A. SRA. PRESIDENTE (Eunice-MlêhiTisf=iteJD 2! 

Discussão, em turno único, da redação fina] (ofe
recida pela Comissão de Re_dação. em seu Parecer 
n<:> 822, de 1985), do Projeto de Resolução n'i' 101, de 
1985, que autoriza a Prefeitura Municipal de Auro
ra do Norte, Estado de Goiás, a contratar operação 
de credito no valor de Cr$ 141.3_71.509 (ci:ilto e -
quarenta e um milhões, trezentos e setenta e um 
mil, quinhentos e nove cruzeiros). 

Discussão da redação final. 
Se nenhum, dos Srs. Senadores quiser fazer uso da pa

lavra, vou encerrar a discussão. (Pausa.) 
Encerrada. 
Encerrada a discussão, a redação final é considerada 

definitivamente aprOvada nos termos do art. 3.59_ do Re
gimento Interno. 

O projeto vai à promulgação. 

E a seguinte a redação final _aprovada: 

Redaçi.o final do Projeto de Resolução n9101, de 
1985-

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

RESOLUÇÃO No , DE 1985 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Aurora do 
Norte, Estado de Golú, a contratar operação de cré
dito no valor de CrS 141.371.509 (cento e quarenta e 
um milhões, trezentos e setenta e um mil, quinhentos e 
nove cruzeiros). 

O Se-ftado Federal resolve: 

Art. ]9 E a Prefeitura Municipal de Aurora do Nor
te, Estado de Goiás, nos _termos do art. 29 da Resolução 
n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, au
torizada a contratar operação de crédito ilo valõr de CrS 
141.371.509 (cento e quarenta e um milhões, trezentos e 
setenta e um mil, quinhentos e nove cruzeiros), corres- · 
pendente a 9.669,80 Obrigações Reajustáveis do Teso_u
ro Nacional- ORTN, considerado o valor nomínal da 
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OR"fl\1 de CrS 14.619,90;vigente em agosto de 1984,jun
to à Caixa Económica Federal, esta na quãHdade d-e-ges
tora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimentõ Social:.::..:... 
FAS, desti_~ada à implantação de meios~ fios e sarjetas no 
MunicíPio, Oóedecidas as condições admitidas pelo Ban
co Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. · 2'>' Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

A SRA- PRESIDENTE (Eunice Michiles) -Item 3: 

Discuss3.o, em turno único, da redação final ( ofe
recida peta Comissão de Redação em seu Parecer n"' 
823, de 1985), do Projeto de Resolução n"' 102, de 
1985, que autoriza a Prefeitura Municipal de Piraci
caba, Estado de S_ão Paulo, a contratar Operação de 
crédito no valor de Cr$ 10.120.200.000- (dez bilhões, 
setecentos e vinte milhões e duzentos mil cruzeiros). 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
A redação final é considerada definitivamente aprova

da nos termos do art. 359 do Regimento Inferno. 
O projeto vai à promulgação. 

e a seguinte a redação final aprovada: 

Redaçio final do Projeto de Resolução n"' 102, de 
1985_ 

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

RESOLUÇÃO No , DE 1985 

Autoriza a Prefeitura Municlpll de Piracicaba, 
Estado de São Paulo, a contratar operação de crMito 
no valor de Cr$ 10.720.200.000 (dez bilhões., setecen· 
tos~: vinte milhões e duzentos mil cruuiro!J). 

O Seriado Federal resolve: 

Art. l'>' E a Prefeitura Municipal de Piracic-.aba, Es
tado de São Paulo, nos termos do art. 2'1- da Resolução n~' 
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autori
zada a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
1 O. 720.200.000 (dez bilhões, setecentos e vinte milhões e 
duzentos mil cruzeiros), correspondente a 600.000 
UPCs, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 
17.867, vigente em outubro de 1984, junto ao Banco do 
Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de agente fi
nanceiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, des
tinada à execução de obras do Projeto CURA, no Mu
nicfpio, obedecidas as. condições admitidas pelo Banco 
Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 21' Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

A SRA. PRESIDENTE (Eunice Michiles) -Item 4: 

Discussão, em turno único,-da redação final (ofe
recida pela Comissão de Redação em seu Parecer n9 
824, de 1985), do Projeto de Resolução n"' 103, de 
l98S, que autoriza a Prefeitura Municipal de Lajes, 
Estado de Santa Catarina, a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 116.937.338 (cento e dezes
seis milhões, novecentos e trinta. e sete mil, trezentos 
e_ trinta e oito cruzeiros). 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
A redação firial é considerada definitivamente aprova

da nos termos do art. 359 do Regimento Interno. 
O projeto vai à promulgação. 

E a seguinte a redação final aprovada: 

Redação final do Projeto de Resolução n'i' 103, de 
1985, . 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos terrrios 
do art. 42, inciSo VI, da Constituição, e eu, 

, Presidente, promulgo a seguinte 
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RESOLUÇÁO No , DE 1985 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Lages, Estado 
de Santa Catarina, a contr&tãf opefaçlo de Crédito no 
valor de Cr$ 116.937.338_(cento e dezesseis milhões, 
novecentos e trinta e sete mil, trezentos e trinta e oito 
cruzeiros). 

O senado Federal resolve: 

Art. !9 E a Prefeitura MUnicipal de Lages, Estado 
de Santa Catarina, nos termOs do art. 211 da Resolução-nt 
93, de li de outubro de 1976, do Senado Federal, autori
zada a contratar operação de crédito no valor de CrS 
116.937,338 (cento e dezesseis milhões, novecentos e trin
ta e sete mil, trezentos e trinta e oito cruzeiros); Corres
pondente a 8.882,35 Obrigações ReajUstáveis do Tesou
ro Nacional - ORTN considerado _o valor nominal da 
ORTN deCrS 13.254,67, vigente em julho de 1984,junto 
à Caixa Ecoilômica Federal, esta na qualidade de gestora 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Soçial ~ F AS, 
destinado à aquisição de equipamentos para a Coleta de 
lixo, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Cen
tral do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2\" Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

A SRA. PRESIDENTE (Eunice Michiles) - Item 5: 

Discussão, em turno únlC.o; da redação final (ofe
recida pela Comissão de Redação em seu Parecer n' 
825, de 1985), do Projeto de Resolução n" 104, de 
1985, que autoriza a Prefeitura Municipal de Ara
ras, Estado de São Paulo, a contratar operação de 
crêdito no valor de CrS 7.952.802.000 (sete bilhões, 
novecentos e cinqUenta e dois milhões, oitocentos e 
dois mil cruzeiros). 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus-

são. · 
A redação fínal é considerada definitivaniente aprova

da, nos termos do art. 359 do Regimento Interno. 
O projeto vai à promulgação. 

É a seguinte a redação final aprovada: 

Redaçio final do Projeto de Resoluçio n~> 104, de 
1985. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. _42, .. inciso VI, da Constituição, e 
------· Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÁQN' , DE 1985 

Autoriza a Prereitura Municipal de Araras, Esta
do de São Paulo, a contratar operação de crêdito no 
valor de Cr$ 7.952.802.000 (sete bilhões, novecentos e 
cinqüenta e dois milbões, oitocentos e dois mil cruzei
ros). 

O Senado Federal resolve: 

Art. I' E a Prefeitura Municipal de Araras, Estado 
de São Paulo, nos termos do art. 21' da Resolução n9 93, 
de 11 de outubro de 1976, do Senado. Federal, autorizada 
a contratar operação de crêdito no valor d_e_ Cr$ 
7.952.802.000 {sete bilhões, novecentos e cinqUenta e 
dois milhões, oitocentos e dois mil cruzeiros)~ correspon
dente a 600.000 UPCs; considerado o valor nominal da 
UPC de CrS 13.254,61, vigente em julho de 1984, junto 
ao Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qualida
de de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação 
- BNH, destinada à execução de obras do Programa 
CURA, naquele Município, obedecidas as condições ad
mitidas pelo Banco Central do BrasH, no respectivo pro
cesso. 

Art. 2" Esta resolução entra em vigor na data de su~ 
publicação. 

A SRA. PRESIDENTE (Eunice Michiles) -Item 6: 

Discussão, em turno ónico, da re.daçào final {ofe
recida pela ComisSão de Redução em seu P..:trecer n9 
826." de 1985), do Projeto de Res.olução n9 106, de 
1985, que-autoriza a Prefeitura Municipal de Arenã
poHs, Estado de Mato Grosso, a contratar ope'ração 
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_ de crédito no .. _Vãloi-"d.é.Cr$ 897.577.690 (oitOcentos e 
noventa e sete milhões, quinhentos e setenta e sete 
mil, seiscentos e noventa cruzeiros.). 

Discussão .da redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
A redução final é considerada defitivamente aprovada 

nos termos do art. 359 do Regimento Interno. 
O proj_eto v~!. à pr?.~!-'lg~ç~<?-~-

E. a seguinte a redução.. final aprovada: 

--Rei:iã~íiO final dO-Pro}etO.de.ResOliiÇãO·n~,~ 106, de 
1985, 

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

, DE 1985 
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Sobre. a mesa,"recjuerlmento ciue ser~ lido pelo Sr. 1"
Secretúrio. 

~ lido o seguinte 

REQUERIMENTO 
N• 406, de 1985 

Nos termos do a.rt. 310, alínea "c" do_ Regimento ln
- terno, reCJ.ueíro adiamentO da discussão do Projeto de 
_ Resolução no;- 115, de 1985, a fim de ser feita na sessão de 

29 de outubro de 1985. 
Sala das Sessões. em 14 de outubro de 1985.- Oct'

vio Cardoso. 

A SRA. PRESIDENTE (Eunice Michiles)- Não ha
vendo quorum para a votação, a discussão da ·matéria fi
cará sobrestada atê a votação .do n:querimento. 

A ·s_R_A·.-PRESIDENTE-(EU_n.tCe Michiles)- Estâ es-
Autoriza a Prefeitura Municipal de Arenápolis, gotada a matéria constante da Ordem do Día. 

Estado de Mato Grosso, a contratar operação de cré- Há oradores inscrítos. 
dito no fftlor de Cr~ 897.577.690 (oitocentos e noven- · 
ta e sete milhões, quinhentos e setenta e sete mil, seis- so~~Pnac~!~) a palavra ao nobre Senador Octávio Cardo-

centos e noventa cruzeiros). _ ---·-- __ _S-~. d.e:siste...da.. palavra. 
o·se"n.ado. Fedei-a! resolve: Toncedo a palavra ao nobre Senador Mário Maia. 

Art. ]9 b a Prefeitura Municipal de Arenâpolis, Es
tado de Mato Grosso, nos termás do art. 29 da Reso
lução nY 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Fede
ral, autorizada a contratar operação de crédito no valor 
de Cr$ 897.577.690 (Oitocentos e noventa e sete milhões, 
quinhentos e setenta e sete mil, seiscentos e noventa cru
zeiros), correspondente a 36.737:70 Obrigações Reajus
táveis do Tesouro Nacional - ORTN, considerado o 
ValOr nomrilafda· ORTN-de Cr$ 24.4J2,00, vigente ém 
janeiro de 1985,junto à CàiXa Econômica Federal, esta 
na qüalidade de gestora do Fundo_ de Apoio ao Desen
volvimento Social - F AS, destinada à implantação de 

=g-ãleriaspiUV!als~-guia"s-ê Sarjêtils. no· mririfêípiO, obedeci~ 
das as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, 

-ri<lr·espectíVo- proces-so.--- - - · -- · · -
Art. 2~ Esta resolUção entra em vigor na data de sua 

publicação. 

A SRA. PRESIDENTE {Eunice Michiles) -Item 7: 

DiscUssão, em turno único, do Projeto de Lei do 
Senado n~ 56, de.1979-Complementar, de autoria do 
Senador Henrique Santiflo, que cria a Região Me
tropolitana deGoiân"ia-GO, na formadoart. I.64.da 
Constituição Federal, tendo 

PARECERES, sob n9s 452 e 453, de 1984~ das 
Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade e juridicidade, com voto vencido, em separa
do, do Senador Murilo Badaró; e 

de Economia, favorãvel. 

A matéria constQU da Ordem do Dia da sessão .ordi
nária de 19 de setembro do corrente ano, tendo a sua dis
cussão adiada a .. requerimentQ do Senador Gastão 
MUller para a presente sessão, 

Discussão do projeto em turno único, (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Encerrada a dis.cussão, a votação da mll4éria deixa de 

ser prdcedida em virtude da falta de número para delibe
ração. 

A ~RA. PRESIDENTE (Eunice Michilles) -Item 8: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso
lução nY 115, de 1985 (apresentado pela Comissão 
de Economia como conclusão de seu Parecer nl' 800, 

- de 1985), que a:utõriiã a Prefeitura Murlicipal deU
bcr.tba (MG) a elevar em Cr$ 100.988.400 (cem mi
lhões,·nove·cerit6S e Oitenta e oito rriil e quatrocentos 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, 
tendo 

PARECERES, sob n•s 801 e 802, de 1985, das 
ComiSSões: 

de Constituição e Justiça, pela constitudonalida
de e juridicidade; e 

de Municípios, favorável. 

(Pausa.) 
-s~· Ex' não está presente. 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Heráclito 

Rollemberg. 

O SR. HERÁCLITO ROLLEMBERG (PDS - SE. 
Pronuncia o seguinte disc.urso.) ~-Srf Presidente, Srs. 
Senadores: _ 

Apresentei, hoje à tarde,. para a consideração dos Srs. 
Senadores um projeto que: 

Autoriza o Poder Executivo a criar 4 Fundaçio 
Nacional do Bem-Estar do Idoso- FUNABEI, e d' 
outras prOvidências •• 

O Congresso Nacional decreta: 

CAPITULO I 
Da Instituiçiio, Regime e Objetivos da Fundaçio 
Nacional do Bem-Estar do Idoso - FUNABEI 

Art. 111 Fica o Poder Executivo autorizado a insti
tuir, dentro de 120 (cento e vinte) dias. a Fundação Na
cional_.do Bem-Estar_do Idoso, que se regerá por estatu
tos aprovados por decreto do Presidente da República. 

Art. 29 _A Fundação l'fac~9~iil do Bem-Estar do Ido
so ficará integrada- aõ SINPAS- Sistema Nacional de 
Previdénci<!. e AssistênCia "SOCiaf;Sob a orientação, coor
denação e controle do Ministério da PrevidênCia e Assis
tência Social ~ MPAS. 

Art. 3? A Fundação Nacional do Bem-Estar do Ido
so adquirirá personalidade jurídica a partir da inscrição, 
no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, do seu ato cons
titutiVo, com o qual serão apresentados os estatutos e o 
decreto que os aprovar. 

Parágrafo único. A União far-se-â representar, no 
ato da instituição, pelo Ministro da Previdência e Assis
tência Social. 

Art. 49 A Fundação Nacional do Bem-Estar do Ido
so gozará-de -autono"mia administrativa e·firia"nceira, terâ 
sede e. foro no Distrito Federal e jurisdição em todo o 
território nacional. 

Art, 59 Constituem objetivos da Fundação Nacional 
do Bem-Estar dQ]QQSO a_(ormulação e a. implantação da 
política nacional de assistência ao idoso, :fssim como a 
coordenação das atividades das entidades públicas ou 
privadas que se çi_ediquem ao amparo à velhice. 

Art. 6" Fixam-se como diretrizes para a política na
cional de assistência a cargo da Fundação Nacional do 
Bem-Estur do Idoso: 

I - assegurar prioridade aos programas que visem à 
manutenção do idoso no seio da família, com o desen
volvimento de políticas dirigidas ao atendimento domici
liar; 

II - estabelecer programas destinados ao aproveita
mento do idoso como mão-de-obra produtiva; 

III- incentivar a criação de serviços que atendam ao 
idoso niío abrigudo, com vistas à utilização de sua dispo
nibilidade de tempo; 
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IV- estimular a utilização ou a impluntação de Uni~ 
dadcs Mêdico-Sodais cm entidades que abriguem o-ido
so; 

V - mobilizar novas fontes de recursos para as enti
dudcs prcstudoras de amparo à velhice. 

Art. 7<:> Competirf1 à Fundação Nacional do Bem
Estar do Idoso; 
I- pn:slur serviços de assistência médico-hospitalar, 

social c habitacional ao idoso, ussegurando-lhe, neste úl
timo..> caso, o indispensável abrigo, quando carente; 

II- criar Centros Sociais onde o idoso não abrig:i.do 
seja atendido através de programas voltados para a sua 
promoçào sociul; 

III - proceder ao levantamento nacional do proble
m<l do idoso; 

IV- promover a urticulação dus atividades das enti
d<~d~ voltadas para o amparo à velhice; 

V - propiciar u formaçiio, o trei"namento e o aper
fciçoumcnto do pessoal técnico e auxiliar necessário; 

VI - fisc<tliz<~r o cumprimento dos contratos e convê-o 
nios que celebrar; 

Vil- mobilizar a opiõiUo PUblica no sentido da. indis
pensável partic"ipiÇií"O de toda a comunidade na solução 
do problema do idOSo; 

Vlll - lisculizar o cumprimento da política nacional 
de_ assistênciu ao idoso, fixada por seu Conselho Nacio
nal; 

IX- propiciar assistência técnica a EstadoS~-MUOiCí
pios c entidades_ públicas ou privadas, quando solicitada; 
X- efctuur o pagamento d_a Renda Mensal Vitalícia, 

nos termos c condições estipuladas na Lei n>? 6.179, de 11 
de dczcmbru de 1974. 

CAPITULO II 
Dos Órgãos da Fundação Nacional 

do Bem~Estar do Idoso 

Art. gv Serão órgãos da Fundaçj,i.o Nacional do 
Bcm-Estar do Idoso: 

I - o Conselho Nacional (CN); 
11 - o Conselho Fiscal (OF); 

III -a Diretoria: 
IV- as Diretorius Regionais (DR). 
ArL 91' O Conselho Nacional compor-se-á de: 
I- quutro representantes do Poder Executivo, desig

nados pelo Presidente da República, mediante indicação 
dos Ministros da Previdência e Assistência Social, Saú-
de. Trabalho e Educução_; _ __ _ _____ _ 

II - um representante de cuda uma das seguintes enti-
dades: 

a) Legião Brasileira de Assistência (LBA); 
b) Confedcraç:Lo Nacional da Indústria (CNI); 
c) Co nfedcraç[o Nacion;,~l do Comércio (ÇNC); 
d) Confe_d_eraçi.i.o Nacional da Agricultura (CNA); 
e) Conselho Federal dosAssistente;i Sociãis (CFAS). 
§ ]I' O representante ii'ldicado pelo Ministro da Pre-

vidênda e Assistência SoCial será o Presidente do Canse~ 
lho Nacional e, nessa quulidade, e~ercerá a Presidência 
da Fundação Nucionul do_ Bem-Estar do Idoso, com po
deres para representá-la em juízo e fora dele, ativa e pas
sivamente. 

§ 21' Ao Conselho Nacionul caberá elaborar, no pra
zo de 30 (trinta) dlas da sua instalação, os Estatutos (;la 
Fundaç<io Nacional do ___ Bem-Estar do Idoso, 
encaminhando-os U aprovação do Presidente da Re-
púhlka. " ----

Art. 10. O Conselho Fiscal será composto de: 
I- um representante do Ministério da Previdência e 

Assistência Socíal; 
II- um ,epresentuntc do Ministério da Fazenda; 
III- um ..::untador designado pelo Conselho Nacio

naL 
Art. ll. A Diretorhl. designada, pelo Conselho Na

ciomLI, compor-se-á de um Diretor-Geral e quatro Dire
torcs. que tmbal!wrão em regime de tempo integral e te
r~to fun~;ões delinidus nos Estatutos. 

ParúgrafO único. Os membros dos Conselhus n~o po-
dcrflo integrar a Diretoria... _ _ . 

Art. 12. As Diretorias Regionais, abrangendo_ um 
ou mais E~·;t:tdos ou Territórios, ser;:ío os órgãos de im
plantaç:io du política nacional de assistência ao ido~o. 

Art. 1 J. Os Estatutos fixarão a competência e a for
ma de funcionamento dus órgãos mencionados nes_te_ 
Capítulo. 
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CAPITULO lU 
Do Patrimônio da Fundação Nacional 

d() ªem~Estar do Idoso 

Art. 14. Integrarão o patrimônio da Fundação Na
cion:LI do Bem-Estar do IdosO: 

I - a parcela da receita especificada no artigo 89 da 
Lei n~' 6.179, de ll de dezembro de I 974; 
II- dotações orçumentárias e subvenções da União, 

dos Estados e dos Municípios; 
III- doações ou legados feitos por pessoas físicas ou 

jurídicas de Direito Público ou Privado; 
IV-=-- rendas ·eventuais. inclusive as resultantes da 

prcstaç~to de serviços. 
P<trf~gr.afo único. O Poder Eúcutivo_fará conSignar, a

nualmente, no Orçamento da União, dotação destim1da 
uo custeio das atividades da Fundação Nacional do 
BcmMEstar do Idoso. 

Art. 15. Sobre os bens, rendas e serviços da Fun
dação N<~cional do Bem-Estar do Idoso não incidirão 
quaisquer tributos ou contribuições, sejam federais, esta
duais ou municipais (CF, art. 19, III, c). 

CAPITULO IV 
Disposições Gerais 

Art. 16. ~~-entidades que receberem dotações, sub
"~enções ou auxílios oriundos dos cofres públicos, para a 
pre,~taçiio de assistência do idoso, serão obrigadas_a pla
nejar suas atividades segundo as diretiizes traçadas pelo 
Conselho Nacional e a submeter-lhe, anualmente, seus 
planos de trabalho e o relatório circunstanciacfO dos ser
Viços exeCutados. 

P~rúgrafu único: O inadimplemento dessa obi-igação 
import<tr.Í na inabilitação da entidade, por I (um) ano, 
para o recebimento de qualquer dotação, subvenção ou 
auxílio dus poderes públicos. 

Art. [7. O servidores da Fundação Nacional do 
Bem-bt<.Lr do Ido-so, inclUsive os membroS da Diretoria, 
serão contratados na conformidade das leis trabalhistas 
vigentes. 

Parúgr<.tfo único. As despesas com pessoal não pode
do _ultrapassar 20% (Viilte-por cento) dQ totãl da receita 
orr.;arnentúria da Fundação Nacional do Bem-Estar do I-
doso. · 

Art. I~- A Fúndação Nacional do BemMEstar do I
doso, por sua Dirctoria, na sede, ou suas DiretofiaS Re
gionais, poderá. media ri te prévia autorizaçãO dó CoriSe
lho Nacional, firnúi'r acofdos ou_convênios cOm Estados, 
n~rritórios e Municípios, através dos -respectiVos gover~ 
nos. ou com entidades públic<ls ou priV<~das, nacionais 
ou estrangeiras. 

Art. 19. Os membros dos Conselhos ex.ercerão o 
cargo por três anos, podendo ser reconduzidos uma úni
ca vez. 

Art. 20. Em caso de dissolução, os bens da Fun
da..,:ào Naóonal do Bem-Estar do Idoso reverterão a,o_ 
Patrimõnio d<1 União. 

Art. 21. Estu Lei entra em vigor na data de sua 
pub!ir.:açào. 

Art. 22. Revogam-se as disposições em contrário, 
espu:ialmente a Lei n~' 6.179, de II de dezembro de 1974. 

Justificação 

Em geral, rã! ar _s[o idoso, em nosso País, é falar de a
bulldon.o c de marginalização social. 
Com (!l'cito,•a conformação que a nossa sociedade vem 
assumindo no crescente processo de industrialização e de 
urbanização tem provocado significativa ruptura no e
quilíbrio de numerosas situações, como se dá, por exem
plo. cum o idoso, que, expelido do contingente da força 
de trabalho ou mesmo incapaz de nele ingressar, já não 
encontra na estrutur<l familiar o carinho e a proteção de 
que nec§:Ssita. 

Ê corri um vermos famílias, por razões de ordem eco
nómica e, muitus vezes, até egofsticas, relegarem os seus 
velho:. ao muis ç_pnstmngedor abandono, internando-os 
em asi[Qs ou abrigos, onde os esquecem entregues à cari
dw.lc crist<.1 de uns poucos. 
Casos há, por outro lado- que, infelizmente, são maio
riu -, d_c idosos jogados à sarjeta, sem teto e desprovi
dos de condições mínimas de subsistênda, obrigados até 
a esmola r o pr1o de cada dia. 
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Este, sem dúvida, é um negro quadro, que põe a nu 
mais uma das muitas chagas sociais do nosso país - a 
velhice abandonada. 

Supreendentemente, porém, segundo Pesquisa por nOs 
empreendida, ln existe, no Brasil, um órgão governamen
tal especificame-nte voltado par:a a solução do problema 
do idoso. 

Há, não podemos deixar de mencionar, um ou o_utro 
programa, como o PAI -O Programa de Assistência ao 
Idoso, do Ministério da Previdência e Assistência Social. 
Siio, todavia, iniciativas i"nsuficientes, insusceptíveis de 
-d<Lr o merecido equacionamento ao problema. 

Por isso, nos animamos a apresentar à projeto que ora 
submelcmos à alta apreciação dos nobres Pares, no qual 
preconizamos a criação da Fundação Nacional do BemM 
Estar do Idoso. 

A referida Fundação, vinculada ao Ministério da Pre
vidência e Assistência Social. terá como objetivos. nos 
termos do Projeto, "a formulação e a implantação da 
política nacional de assistência ao -idoso", que adotarã 
Como principais diretrizes, visando à melhor integração 
soda! do idoso: 

a) assegurar prioridade aos programas que tenham 
por fim a manutenção do idoso no seio da família; 

b) promover a criação de programas destinados ao a
proveit<lmento do idoso como mão-de-obra produtiva; e 

c/ incentivar a implantação de serviço-s que atendam o 
idoso nUa abrigado, com vistas à utilização de seu tempo 
disponível. 

Além disso, para evitar dispersão de esforços, a Fun
daç;1o coordenará, também, as atívidades das entidades 
públicas ou privadas que se dediquem ao amparo à velhi-
ce. ~ 

E como lhe serão transferidos os recursos destacados 
pelo urtigo 8~> da Lei n9 6.179, de 11 de dezembro de 
1974. caber-Jhe-á, aind<l, o pagamento da Renda Mensal 
Vitalíciu ínsti"tuída pela mesma Lei, cuja revogação, por 
isso, ao final propugnamos (v. artigos 71' e 22 da Propo
sição). 

A iniciutiva, temos certeza, receberá o irrestrito apoio 
dos ilustres membros do Congresso Nacional, pois, ao 
ladu d_o se_u__extraordinárlo_s_entid_o humano, já de si sufiM 
ciente pnn1 evidenciar sua oportunidade, concorrerá, de 
forma acentuada, pura atenuar a carência dos que dela se 
beneliciarão, aluando, assim, como irrecusável fator de 
justiça social. 

Sala. das Se_ssõcs, em 14 de outubto de 1985.- Herá
clito Rollemberg. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES.

Galvão Mo_desto- Hêlio Gueiros- Alberto Silva
José Lins- Moacyr Duarte- Marcondes Gadelha
Guilherme Palmeira- Nelson Carneiro- Mauro Bor
ges. 

A SRA. PRESIDENTE (Eunice Michiles)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Mauro Borges. 

O SR. MAURO BORGES (PMDB- GO. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Srt Presi
dente, Srs. Senadores: 

Na quinta-feira Passada, o Senhor Presidente José 
Sarney aprovou dois documentos da maior significação 
nacional: o Plano Nacional de Desenvolvimento Rural e 
o Plano Nacional_ de Reforma Agrãria. Os jornais quaSe 
nada publicaram sobre o primeiro documento que, na 
verdade, deverá ser a política agrícola nacional e do qual 
o Plano Nacional de Reforma Agrâria será, na realidade, 
um capítulo. Sem política agrícola não pode haver refor· 
ma agrária. -

Dentre 9s fatores negativos que atrapalham o desen
volvimento- ag:i'ícõla nacional, certamente o problema 
fundiári~ é~~ dos mais relevantes, se bem que, ~a atual 
conjuntura~ o crédito agrícola e o problema da silagem e 
armazenagem sejam mais agqdos. Na verdade, a reforma 
agrâria tem-no aspecto da juStiça social conteúdo tão Ou 
mais expressivo do que a Jua influência no desenvolvi
mento agrícola. 

Daf se conclui que sem uma eficiente política agrícõ1a 
não haverá sucesso para os futuros proprietários de ter
ra, mesmo com uma boa reforma agrária. 

Agricultura não significa apenas plantar e colher. ~ 
muito mais do- que isso. É preciso uma vasta articulação 
de providê_ncias de várias naturezas; por c:x.emplo: esta-
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car, transportar, são os fatores mais influentes no enca
recimento dos preços da agricultura brasileira. Quando 
plantamos e colhemos estamos mais ou menos no mes
mo nível de custo dos produtos estrangeiros; mas quan
do arrancamos lã das roças, lá das lavouras os nossos 
grãos para os grandes centros de consumo, ou para o ex
terior, é aí que conieça a grande inferioridade, por causa 
do alto custo do __ transporte. Transporte em si não é agri
cultura, mas não existe agricultura sem transporte. 

Sobre esse aspecto, vale a pena ressaltar aquilo que jã 
é do conhecimento dos Srs. Senador~. a magnífica su
gestão da Companhia Vale do Rio Doce de fazer, efeti-

--- -Vãmente, corredores de exportação, com o transporte 
ferroviário barato onde não se puder usar o fluvial, e de 
utilizar os seus grandes portos de embarque de minério 
de ferro (um, na região de Tubarão em Praia Mole; e o 
outro ainda em fase de conclusão na região de São Luís). 
Mas não pâra ar. Ela engendrou um tipo de carregamen~ 
to misto de minério de ferro, com uma tonelagem muito 
maior, e grãos que no fim são altamente competitivos. O 
custo do transporte vai ser extremamente mais barato. E 
nós, que tinhamos nesse aspecto um fator de inferiorida~ 
de, teremos um fator de superioridade. 

O Sr. Alberto Silva - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MAURO BORGES - Terei prazer em ouvir 
V. Ex' 

O Sr. Alberto Silva- Nobre Senador Mauro Borges, 
não ê de hoje que V. Ex• defende aqui problemas relacio
nados com a agricultura não s6 do cerrado, mas do País 
todo. E lembr_o-m_e __ bem que, quando surgiu o primeiro 
Plano de Reforma Agrária, neste Plenário, todos nós nos _ 
conscientizãvamos- nós que já foriioS- do Executivo e 
conhc_cemos de perto esses problemas- de que reforma 
agrária sem uma polítiCa agrrcola nãõ resultava em nada. 
E a prova disso são esses assentamentos feitos pelo IN
CRA que, na verdade, ê uma reforma. Poderíamos não 
chamar de reforma, mas o seu resultado é o mesmo: o 
INCRA compm umu determinada quantidade de terra e 
assenta famílias que não têm terra. Qual é a diferença en
tre isso e a chamada Reforma Agrária? Agora, coloca es
ses núcleos lá no interior com-lefi"a e os abandona. Tudo 
isso que V. Ex• está falando - o crédito, o armazena~ 
menta e o transporte- pode liquidar com qualquer pro
dução, ex:ltamente porque não há uma política agrícola 
no PJ. is. A idéi"a, que V. Ex• defende muito beqJ, lembra 
a posição colocada pela Vale do Rio Doce. O que é es-
tranho nisso tudo, nobre Senador, é que a Companhia 
Vale do Rio Doce é uma companhia do GoVerno, se 
houvesse uma política agrícOla no P'aís, ela seria convo
cada pam cumprir a política com os seus corredores, 
com os seus portos, com os seus navios etc._Já ela está 
dando uma sugestUo ao Governo, porque o Ministério 
da Agricultura, V. Ex• bem sabe, é o único que entra nis
so. Sou Relator dessa ma.Lêria e_verifico que o Ministério 
da Agricultura não tem nada a ver com o crédito agríco
la, com a pofítica de comercialização, etc. Há muitos ór
gãos tmbalhando nisso, o que é necessário. Proporia a V. 
Ex• e a nossos companheiros, aqui do Senado, que fizés
semos um trabalho de maior profundidade em relação a 
essa política agrícola do País e V. Ex' poderia ser o prin
cipal cabeçn_,jú q"ue_conhece beril este assunto. Nos Esta
dos Unidos o governo banca a agric_ultura, basta isso 
para definir o que é uma política agrLCóla, por issO ele co
manda a agricultura do mund.o inteiro. Por que o Brasil, 
que tem as mesmas condiçõeS, não aplica dinheiro, até o 
dinheiro emprestado de fom, para ser, senão o priineiro, 
mas o segundo no comando da política agrícola do Mun
do'? Parabéns a V. Ex• 

O SR. MAURO BORGES_-:- Muito obrigado, Sena
dor Alberto Silva, por este ~part~de V. Ex•, que comple-
menta e reforça os pontos de vista que defendo aqui no 
Senado. 

Na verdade, notou-se no primeiro noticiário do Plano 
Nucional de Reforma Agrária e a sua aprovação pefo 
Presidente da República o decurso de alguns meses, e é 
bem provável que isso se deva à necessidade comprovada 
do estabelecimento das diretrizes, que saíram agora, da 
política nacional de desenvolvimento rural. Não expres
sava exulam ente uma política agrícola; fizeram de uma 
forma talve-l, mais abrangente, porque não inclui ainda a 
política agrícolu. Na verdude, li atentamente esses dois 

documentos, acho que a demora foi boa. Nota-se que se
tores mais exlremadus li curam d~ol;_ltentes, tanto aque
les que queriam o radicalismo da reforma agrária a favor 
do distributívismo como aq·tieles que não queriatn que se 
_fize:sse coisa alguma. Acho que c_omo_~t_á evidentemen
te, pode não ser a fo_rma final, mas evol_uiu~se bastan_te e 
tirou-se um véu de medo que pairava em cima dos pro
prictúrios r_ui-ais -brasileiros com a ameaça de desapr~

- priar inclusive áreUs produtivas, o que não teria_cabi
me_nto num país de agric_ultura tão precária ainda, se de-
sarticular aquilÕ que se está produzindo. 

Sabemos que as terras podem não estar ao alcance da
queles que a desejam, elas podem estar longe, mas há ter~ 
ra demais aqui para se fazer a reforma agrária, não vai 
haver dificuldade disso. O que é essencial, é que o Gover
no realmente demonstre urna_ opção pela agricultura, 
sem o que a agricultura receberá, sempre, as migalhas 
que sobrarem das outras atividades governamentais. 

O sr. Binedito Ferreira~- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MAURO BORGES - Pois não. Ouço com 
muito prazer, o aparte de V. Ex•, nobre Senador Benedi
to Ferreira. 

O Sr. Benedito Ferreira - Nobre Senador Mauro 
Borges, para nós, que fizemos linha de frente quando foi. 
colocada diante da opinião Pública nacional aquela coisa 
que chamaram de proposta de programa de reforma a
grúria, aonde se preconizava, subscrito por um Ministro 
dc Estado, até o absurdo ~e pressionar o Poder Judi· 
ciúrio para que mudasse o _con_ceito de justo no preço jus
tu de dcs:tpropriação, como preceitua a Constituição e o 
Estatuto da Terra, realmente foi confortante, tranqUili
zador mesmo, reputo, para nós que fizemos-linha- de 
frente, naquele ex ato in_stante, verificar que o Presidente 
José Sarney, calc!.tdo IJQ bom senso, houve1 por bem, de 
optar pela obediên_cia à Constituição e à lei e, mais do 

-que isto, complementar essa obediênCia-àquilo que sem
pre se clamou, neste País, e que seria uma política agric_o
la. Agor<.~, temos, aí, o seu decreto, estabelecendo um es
quenú -de c_ orno se procederá a reforma agi'ãria, em obe
diência ao Es_tatut_o da Terra, e, mais do que isto, ense· 
jan_do a agricultura à perspectiva do lucro, porque, na 
realidade, V. Ex• sabe que e_stamos cansados e o Gover
no mais do que nós, de saber o Executivo, porque gover
no tamb6m somos, como Legislativo, é clar~; estamos 
can:iados de saber clue o roceiro vem paiã a cidade atrás 
_do lucro_ :E_ V. Ex•, como Governador de Goiás, que teve 
a __ visào em, crLand.J:! o IDAGO, que foi um órgão que 
prestou e tem prestado ainda relevantes serviços ao 
problema fundiúrío-... 

O SR. MAURâ'_li:9.RGES -_ MuitQ obrigada. 

O Sr. Benedito Ferreira- ... sobretudo estancando a 
gril_aRem que desgraçava com o nosso território àquela é
poca. M<.Ls V. Ex~ teve também experiência com o cOmbi
nado Agro-Urbano de ~rraias; V. Ex~ deu a terra, deu 
todo aPelo logístico, mas não pôde dar o lucro que era o 
fator que rea_tmente iri_~ _fixar o homem no combinado 
Agro-Urb~ulo -de- Arfillas. V. Ex' não teve como, como 
Governo de um Estado pobre, de dar garantia de preços 
míiliiilOS.- dar todo o apoio que \desse a ~ignificar o l~:~~ro 
que seria, repito, o fator princípã"l para a fixação do ho
mcf!l naquele local de tr~balho, criado no seu Governo. 
En-LãÕ, Ex~. quando se fala em estimUlar o corredor de 
t!Xporútçtr"o i"ealmeiite é muito bom que nos preocupe
mos com isso. Mas o Governo' não pode perder de vista 
-e parece-me que já atento a esse aspecto da questão
quando estabelece uma nova política agrícola para o 
Brasil. Isso porque, veja V. Ex•, comparando os índices 
de preço~ do Brasil, só um iteni S.Cãmp.ãnhoil-os pfeços 
cobrados pelos serviços das estatais; só um item, des
graçad:.tmentc_, acompanhou, paradoxalmente o item ''a
limentuçào". Nos últimos anos, nada subiu e cresceu 
tanto no Brasil qu<.mto a prestação de serviço das estatais 
e o custo da alimentação. Os outros índices, todos_ fica
ram na poeira do tempo em relação a esses dois itens. E, 
no entanto, examinando exaustivamente, como eu tive o 
cuidado de fazer aqui neste plenário, vamos vermcar que 
a renda do agricultor não melhorou. Pelo contrário ... 

O SR. MAURO. BORGES- E~"atamente. 
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O Sr. Benedito Ferreira - ... acentuadamente ela foi 
d_iminuída._ ~ntão, _se se tom~sse em relação à renda bru- ""' 
ta na"cional a agri_cultura perdeu 20 percentuais em re
lação a 1960 a 1980, quanto tinha 32% na formação da 
renda brut~ n_1,1çional e chegou em 1980 com 10.6%. Logi~ 
cainente hoi,Jve t.nmsferência de rendas, enriqueceu~se o 
sctor intermediação financeira que partiu de _3_% para 
9.6%. Mas, a verdade é uma só, nobre Senad_or Mauro 
Borges, hoje nós, oS agricultores, nós, os pecuaristas do 
Brasil, respiramos aliviados, porque prevaleceu efetiva
mente o bom senso. Agora o que nós queremos e precisa~ 
mos, sem dUvida alguma, é que saiamos da letra morta. 
Veja V. Ex~- mostrei aqui, neste meu último discurso 
na quinra-feiru passada, que_o Imposto Territorial Ru-
nll, que seria o grande: instrümento da reforma agrária, 
mesmo triplicando o nUmero de propriedades entre 1950 
e 1980, mesmo duplicando o tamanho da área no domí
nio. de particulares, rendeu, em 1983, l/12 daquilo que 
rendera aos municípios em 195 I. Então, vê V. Ex• como 
há coisas realmente inexplicáveis. Ao tirar do prefeito o 
cadastro, o lançamento e a arrecadação do ITR- tinha-
se um propósito: cominar o proprietário a fazer bom uso 
da terra ou então enquadrá-lo na tributação progressiva. 
Ora, nós sabemos que efetívamente a terra, no Brasil, 
não tem sido usada na forma que deveria ser; tem havido 
muita especulação fundiária. Muita gente tem comprado 
glebas para assistir e aguardar a sua pura e simples valo
riznç1lo. Desgraçadamente, mais das vezes, até com 
obras públicas, E, no entanto, esse instrumento ficou 
como letra morta desde 1964, não só no Estatuto da Ter-
ra como na própria Constituição. E o que nós verifica-

- mos, é que os préfeitos receberam, por intcrm~dio do an
tigo _IBRA, que passou a s_er o INCRA, o órgão lançador 
e arrcc~tdador, as prelt::ituràs passaram a receber 1/12 do 
que recebiam em 1951. Repetindo; quando tinhamos 1/3 
da~ propriedades, quando tínhamos a metade da _área 
nos domínios particulares. Daí por que, aplaudindo o 
ge...;to do Governo Federal, aplaudindo o discurso de V. 
Ex~, vai aqui o meu apelo de que isso não seja mais uma 
letra morta neste corolário enorme de legislação que aí 
está, pal-a a frustração daqueles homens de mãos calosas 
que, efetivamente, quei"em o desenvolvimento nacional 
com dign~dade. MuitQ obrigado a V. Ex•. 

O SR. MAURO BORGES- Muito obrigado, nobre 
Senador Benedito Ferreira, pelo seu magnífico aparte 
que deu uma excelente contribuição para uma visão ela~ 
r a do problema da reforma agrária e os instrumentos que 
o Governo teria para fazê-la e que não fez.. Ao contrário, 
ao_ longo desses anos houve um recrudescimento do cres
cimento das propriedades IT'aiores. De maneira que, 
como disse.V. _E._x', o PresidenteSarney m~rece os nossos 
cumprimehlbs pela sua paciência, pela demora neces
sária p:1ra que se chegasse a uma situação que parece ser 
uma boa base de partida pum iniciar a reforma agrária 
no Brasil. Mas insisto em dizer, repetindo o que V. Ex• 
falou, que não fiqtie na letra morta. São diretrizes que 
foram aprovadas absolutamente fundamentais e é preci
so que essas diretrizes se transformem em leis, em provi~ 
dêm:i:1s efetivus, em projetas do Governo. 

É preciso, evidentemente, que haja uma execução alta
mente competente, cautelosa, por um gurbo de adminis~ 
tmdores idealistas e dinâmicos e nós iniciaremos, _quem 
sabe~ uma das faS;es importantes da admi~istração brasi
leira que não poderá durar poucos anos. E uma tarefa de 
grande porte que, certamente, durará muitos anos e não 
poderia ser de outra maneira. 

Entret<.mto, noto com pesar que no documento_ da 
Política Nacional de Desenvolvimento Rural, que deve
ria complementar, casar-harmonicamente com a política 
d:l reforma agrária, faltou uma definição clara a respeito 
do que se [u_zer ~om _as _â_reas desapropriadas. Quando se 
for entregú~!as ao novq proprietário não basta deixar 
isso vagamente. Duas coisas são indispensáveis, Sem o 
que nào se chegará a um bom resu_ltado; a questão do as~ 
sociativismo, ~par<mão dizer de forma mais partículariza
d<t, cooperativismo. Entretanto, tem tanta gente aí preo
cup:ld<.L em falur em cooperativismo pelos sucessivos ca
sos e escân_dalos que têm havido no campo do cooperati
vismo no Brasil. Mas, realmente, a palavra é o cooperati· 
vismo. 

O Governo nãO fUfá refOrma agrária criando médi.o.& 
ou gra~des proprietáriOs, são pequenos proprietários, e-
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ASRA. PRESIDENTE (Eunice Michiles) -Concedo 
<l palavr<t ao nobre Senador Luiz Çavalcante. 

O SR. LUJZCAVALCANTE (PFL -AL_. Pronuncia 
o--seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Faleceu _recentemente no Rio d~ Jane.iro um ilustre 
brn~ileiro, exemplo de \'ida dedicada à conquista Ue um 
ideal.---- - -- - - -

vídentemente. E o pequeno proprietáriO não tem fõrca 
de crédito, nào tem capucidade de obter os meios mecâ
nicos,- aS novas técniCas, os remédios, os produtos fitos
sanitáríos pura ter um desenvolvimento_ ãgrlcola; ele só 
podcrJ. fazer isso türavés dO cooperafivfSrilo. Então, essa 
é uma parte absolutamente clara: o agricultor agindo i
soladamente não terá sucesso, a não ser se for_ um ho- _ 
mem de excepcionais qualidades. 

Ou iro aspecto, é"<i" orgai1.izaÇãó eSpaCial do loteamen_- Retiro-me, Srs., ao Marech-;.ll-dO~Ar AntOnio GUedes 
to, sobretudo na parte de moradia- o que tenho aet.!:n- Muniz, Qas_cido_em Al~tgoas q!Jundo9_s_~_culo XX seini-
tuado aquí iriSisterllemente, a questão dã-agrovila. Como çiu•t;t. E _f!aSCÇ:U.flredestinacto_ a ~on.!_rj_J?ylr pur~ o desen-
poderemos dar ao homem do campo algo parecido ou i- volvimento de uma das conquistas do seu tempo. 
gu<JI üquilo que existe n:Js cidadesJuz elétríca, água, saó- lilgr~ssando na carreira militar, cursou a Escola Mili-
de, educação, se essa população está dispers.ã no mato e ta r do- Realengo, a partir de 1918. Já a essa época, era 
nos cumpos? Não é possível, é impraticável, sairia por movido por uma asJ)íraçào maior, pois formou-se, aos 
um preço absurdo. Então, é absolutãmente neces.Sãrio 21 <!nOs d~ id<!.!:fe, na 3• J"t:~rma do Curso de Pilotos Mili-
quc se ajude, que se reduza e que se repita o termo dosje: tares_. A partir de então, os fatos de sua vida se confun-
suítas, fazer las reducl.ons. Tem que haver uma redução dem com a trajetória da aeronáutica brasileira. Não fos-
de espaço pura que se possa dar esse conforto, para- qU:e O se a sua entusiasta dedicação, os projetas da "ei1genharia 
homem tenha chance de se realizar, do ponto de vista so- do ar" não se teriam realizado, 
cial e econôm_ico. Se essas duas perpectivas, a perspectiva Em 1927, jú promovi dó a capit1io, Guedes Mu.niz_foí 
de ganhar dinheiro e a perspectiva de um desenvolvimen- enviado à Escola SuperiOr de AeronáutiCa- de Paris, onde 
to social, através dessas medid_as essenciais, sem as quais si-~istinguiu pela sua capacidade inventiva, que o levou 
as famílias não se conformarão de_ ficar no mato, não te- a projetar, ainda durante o_ curso, vários modelos de ae-
remos sucesso. ---'-~____:_r_oplanos. _Sob as ~igl_as "M- !", "_M_-2", "M~3" e "M-4" 

Eu não vi em lugar nenhum, nem na reforma agrária, ("'M'' de M:uniz)~ eSses exercícios~acadêriiicos -se Con'stí-
no Plano Nacional da Reform<~. Agrária-e rieiri nas dire- ii.iírurll--dõ"s"j)ríriieir-õS eSforÇ'OS do Javein engenheirO, qui 
trizes da política de desenvolvimento agrícola rural, perseguiu a realização de um sonho: ver .construídQ _ _seu 
nuda referente a isso. Isso me parece uma falha clamara- avião. 
sa. Podemos imag-inar o que significoU a níontagem, pela 

Não quero dizer que a ·soluÇão das agrovilas e a_ asso- fábrica rrãnCesa-Caudi-on, do monoplano "M-5", nasci~ 
ciuçào delas em combinados agro-bano seja o modelo ú- do de seu quinto projeto, isso quando ainda não atirigira 
nicó, seja solução exdus_iva, mas ã idéia disso ê a forma os 30 anos de idade, 
essencial. É bem provável que na Amazônia e- no Nor- 0 ffionop[ano Muniz 5, ãpóS ser submetido a ri"go_ro--

~~~~~~a~~oa~~~u~~~::~~~:oa m~·~!~!~ooe ~~~!~1 ·~!~~ sos testes pelos técnicos franceses, foi enviado ao Brasil, 
pam ser apresentado, no Rio_de Janeiro, como parte dos 

trai, da região do cerrado ou lá do Rio Grande dQ_ Sul.__ --festejos do 129 aniversário da fundação da Escola de A-o:-
tiiÍ~~;v~J~\~~~ri~f~~;~a nenhu!:fla• tem dentro de si_~~juS~ viaçàu.Militar. Por suêls linhas modernas, tornou-se o 

Portanto, ao term-inar eSte ,modesto -discurso, -deixO ctntto da atenção das autoridades presentes e incitou o 
aqui um apelo ao Governo, para que encare esseproble- então Chefe do Governo ProvisóriO, Dr. Getúlio_Vargas, 
ma de frente, pois uma população -dispersa, na área da a- a exp(..'Timcntá-lo, f<1zendo-o pilotar pelo capitão-Aderbal 
gricultura, jamais terá soluções de desenvolvimento so- Oliveira. 
cial. Projetado numa época em que a avi<1çãó progredia ra-

Muito obrigado. (Muito bem!) pid:imente, o Muniz 5 apresentava uma série de ino
vações, taíS- cõiTIO a buixu posição de suas asas, configu-

A SRA. PRESIDENTE (Eunice Míchiles)- Concedo ração praticamente obrigutória nos-dez anos posteriores. 
a palavra ao nobre Senador Murilo Badaró. --Como Guede_s Muniz pensava, principalmente, nO trei-

O SR. MURILO BADARÓ (PDS- MG. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores.: 

O registro torna-se indispensável, eis que o fato é oco
roamento de uma luta de muitos anos. Trata-se do pri
meiro recolhimento do ICM (Imposto de Circulação de 
Mercadorias) realizado pela AÇOMINAS aos cofres es
taduais, resultado de suas primeiras operações mercantis 
de produtos semi-acabados. O fato p<lrece corriqueiro, 
mas é o marco de notável conquista de pioneiros, que 
desde os albores da nacionalidade pugnaram para que 
fosse construída no Vale do Paraopeba uma usina de 
<JÇO. 

Fui daqueles que desde o primeiro instante pãr'tTclpa
rum dcssu epopéia. Lutando contra a descrença de mui
tos, contra u incompetência de alguns e a má vontade de 
outros, a força e a determinaÇão dos mineiros superaram 
todos os obstáculos que se antepuseram à consolidação 
do empreendimento. 

Tive a suprema glória de no exerci cio do cargo de Mi
nistro de Indústria e Comércio, ter criãdo condições para 
que a AÇOMINAS fosse inaugurada no dia 27 de feve
reiro de 1985, galardão que incorporo à minha vida 
pública como um título de glória. 

Espero que os recursos para que se complemente a se
gunda e terceira etapa da Usina Arthur Bernardes não 
faltem em nenhum instante, para que Minas possa conti
nuar recebendo os poderosos influxos de uma obra que 
signifícará sua rf:denção econômica. 

Ao fazer este pequeno registro nos Anais do Senado 
da República, desejo tra-nsmitir ãos operãríos, engenhei
ros e construtores da AÇOMINAS minha_s felicitações
pelo evento e uma palavra de reconhecimento a quantos, 
ontem e no passado, foram os verdadeiros edificadores 
dessa conquista. 

Era o que linha a dizer Sr~ PreSidente. (Muito bem!) 

namento de pilotos, equipou sua aeronave com duplo 
comun_çi_Çl,_i_n_stalacfo_erp duas_IJ_~!XlCcS,.uma atrás da ou
tra. Mas o comando do usserlto traseiro podia ser retira
do e substituído facilmente por uma capota, o que trans
formava o ''M-5" em aeronave esportiva. 

Tudo isso entusiasmou Getúlio Vargas, que vis
lumbrou no jovem oficial o grande impulsionador da en
genharia de _aviação. O Presidente_ $OUbe compreender 
que, se lhe fossem dados meios de pôr em prática suas i
déias, Guedes Muniz faria avançar a cOnsti-ução aeronã
utiea brasileira, elevando-a ao nível que já atingiam as 
indú:-~trias americana e_· a francesa. 

Por isso, fez com que o armador Henrique Lage -
que havia paralisado suas máquinas e protelado a fabri
cação -de aviões- conhe.cesse o "M~.5" e seu idealizador. 

Naquela ocasião, nos círculos políticos e militares, a a
viação constituía__ _tema de _importância considerável. 
Dian~c dessa circunstãilcia e contando com o apoio de_ 
Getúlio Vargas, Henrique Lage e Guedes Muniz se uni
r<Jm, descortinando, amboS, o mesmo horizonte que a
trqír~ m_<.Jgicamente Santos Dumont. 

Novos projetas se desenvolveram. O .. M~6" foi cons
truído em 1935, nas oficinas da Companhia Nacional de 
Navegação Costeira; seguiu-se o "M-7", que se tornou o 
primeiro avião brasileiro construído em série. 
-Logo no início dos testes, esse último-ffioáelo provou 

suas qualidades: era estável, seguro, fácil de pilotar. Sua 
accitaçfio provocou a criação da Fábrica Bmsileira de A
viões, nascida com o beneplácito do GoYerno Federal 
que desejava vê-la prosperar como empresa juridicamen
te uutori~ada a construir_t? vender aviões! treinar pilotos 
e executar serviços de transporte aéreo. 

O jC1 Coronel Guedes Muníz desenvolveu outros_ mo
delos, dos quais sobressaíram o "M-9" e o "M-11", pela 
scgurançu de construção e arrojo de suas linhas. 
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M<~s o ideal desse homem tinha necessidade de 
expandír-se-dC oulras rOi-mas~ Assim, eTe idealizou, cons
truiU e Orgariízi::n.i"a EScola Preparatória de Barbacena; a 
Escola Técnica de Guu~:atinguetá, a melhor Escola Téc
nica da Força Aérea Brasileira; idealizou, projetou e 
construiu_ a F;l. _ _briço.l NaciQnal de Motores e ainda foi res
ponsável pelo anteprojeto da Companhia Siderúrgica d~ 
Gi.ilúihl}~~-·-~d~onoe- _[õiDTretór-PT~ideflte ~-;apóS, Pre
s,idenle- Beneméfíto. - ---

Em- -mAiO-_U in"~Orl~:á-:~1_s <ltividades_-Píojetos_. ~iagens~ 
COnferênCias quedCs. Munlz descobriu tempo para regis

-ft;.tr Sua cõnliunçu no futuro, suu visão de um mundo la
borioso c pacífiCo: "Um mundo mais humano" é obra e
ditada em 1958. 

Srs., essa figura da história teve reconhecidos os seus 
mé_~itos. ~!!Simé __ g_u tantas medalhas lhe foram conferi
d:l~-:- Mfá;.tfl1a- d~- Mérito Su~~os Dumont, Medalha de 
Mêrito __ lndustrlal, ___ Cr~ da Aviação, M~dalha _do_ 
E.Stildo-Maior Honoris Causa (da Força Aérea Argenti
na) e m~:~itas ou~ras-que seria desnecessário citar. 

Hojê, é justa a homenagem que lhe prestamos; seu 
nóine merece ser lembrado cOmo exemplo aos nossos jo
vens: Antonio Guedes Muniz, Marechal-do-Ar, persa
nUlidade que participou da construção de no_ssa história, 

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

A SRA. PRESIDENTE (Eunice Michiles)- Não hã 
mais oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente 
sessão, designando para a sessão extraordinâria a 
rC<llizar-se hoje, às IS horas e 30 minutos, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n~ 56_, de 1979 --Complementar, de autoria do Senador 
Henrique Santillo, que cria a Região Metropolita·na de 
Goittnia-Go, na forma do art. 164 da Constituição Fede
ral, tendo_ 

PARECERES, sob nYs 452 e 453, de 1984, das Comis
sôcs: 

.---de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade, com voto vencido, em separado, do Sena
dor Murilo Badaró; e 

-de Econ~ia, favorável. 

Vot_~tçào, em turno único, do Requerimento nY 49, de 
1985, do Senador Amaral Peixoto~ solicitando, nos ter
mos do :~rt. 280, a, do Regimento Interno, a retirada, em 
carútcr delinitivo, do Projeto de Lei do Senado n9 17, de 
1985, de sua autoria, que .. dispõe sobre a recondução de 
membros do Co_nselho Federal e Cultura". 

3 

VõtúÇãõ",--em-primeiro turno, do Projeto <;te Lei do Se
nado n"' 20, de 1984, de uutoriã do Senador NelSon Car~ 
nr.::iro, que acrescenta dispositivo à Lei n9 6.649, de 16 de 
rífüio de 1979, estabelecendo privilégio em favor dos lo
catúrios com maiS de 80 anos de idade, no caso de despe
jo, tendo 

PARECERES, sob n"'s 597 e 598, de 1984, das Comis
sões, 

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

-de Legislação Social, favorável, com voto vencido 
dos Senadores Hélio Gueiros e CarloS Chiarelli. 
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Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da' 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimen
to Interno), do Projeto de Lei do Senado n"' 231, de 1983, 
dr.:: autoria do Se-nador Álvaro _Dias; que dispõe sobre a 
con(.;cssão de amparo previdenciário aos filhos dos tra
balhadores rurais desde que inv<ilidos ou portadores de 
defeitos físicos ou congênitos, tendo 

PARECER, sob n"' 512, de 1984, da Comissão, 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida

de. 
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Discussão, em turno único, -do Projeto de Resolução 
n~· 115, de 1985 (apresentado pela Comissão de Econo-' 
mia como conclusão de seu Parec~ n~> 800, de 1985), que 
autoriw a Prefeitura Municipal de Uberaba (MG) a ele
var em Cr$ l00.988.400 (cem niilhões, novecentos e oi
tenta c oito mil e qu<.1trocentos cruzeiros) o montante de 
sua dívida consoliduda, tendo 

PARECERES, sob n<?s 801 e 802, de 1985, das Comis
sõcs: 

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

-de Municípios, favorável. 
(Dependendo da votação do Requefimento n~> 406, de 

19g5, do Senador Octávio Card_oso, de adiamento da dis
cussão nos termos do art. 3IO, alínea c, do Regimento 
Interno). 

Discussão, em turno único~ do Projeto de Resolução 
n'~ 110, de 1985 (apresentado pela Comissão de Consti
tuição e Justiça como conclusão de seu Parecer n~ 778, de 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

-- !9~5), que suspende a execução do art. 1~ da Resolução 
n" 13, de 4 de maio de 1983, da Câmara dos Deputados, 
na parte em que deliberou sustar o processo criminal 
contra o ex.- Deputado Domingos Antônio de Freitas Di
ni.l Neto. 

Discussrto, em turno único, do Projeto de Resolução 
n~' 117, de 1985 (apresentaâo pela Comissão de Econo
mia como conclusão de seu Parecer n'>' 834, de 1985), que 
-aUtoriza o GOVern-o do Estado de Sergipe a elevar em 
Cr$ 2.253.%5.524 (dois bilhões, duzentos e cinqUenta e 
três milhões, novecentos e sessenta e cinco rn_ii, quinhen
tos e vinte c quatro cruzeiros) o montante de sua dívida 
cOnSOlidada, tendo 

PARECER, sob_ n9 835, de 1985, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicídade. 

A SRA. PRESIDENTE (Eunice_Michiles)- Está en
Céírttda a sessão. 

(Levanta·,\·e_a sessão às 16 horas e 30 minutos.) 

Terça-feira 15 4017 
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RETIF!CAÇÃO 

No Expediente da sessão, no autógrafo do Projeto de 
Lei da Câmara n~ 153, de 1985 (n'>' 2.061/83, na Casa de 
origem) 

Na página n"' 3862, 3-• coluna, 

Onde se lê: 

'"Art. 239. . ................ . 
s 2' ·-·· .................................... . 
§ 29 Quando impossível, 

Leia-se: 

'"Art. 239. 
§ [9 •••• ~ •..••• -••..••••.•••....•.....• 

§ 29 Quando impossível, ... 


